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প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 

বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! 

মুল্য আট আন! 

সুদাকর জীনগেজ্ছনাথ ভাজ বর] 

বাস প্রেস ৩০৯ প্রজনাখ গিত্র লেন, কলিকা 



ভুমিক। 
জগতের উৎপত্তি অ্বদ্ধে ছুরকম ধারণা প্রচলিত । যা কিছু জড় 

ও জীব আমর! এখন পৃথিবীতে দেখতে পাই তা হর আকশ্মিকভাবে 

কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে হ্থষ্টি হয়েছিল নয় তো সামান্ত কয়েকটি 

উপাদান থেকে পৃথিবীর বৈচিত্র্য ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে । বহুকাল 

ধরে লোকে প্রথমটাই খিশ্বাস করে এসেছে। মাত্র শাখাঁনেক বছর 

হল, এই বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হযেছে মানুষের মনে। কয়েকজন 

বিজ্ঞানী এই জন্দেহ আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন, ভার মধ্যে 

ডার্উইন্ই প্রধান । 
তাৰ গাছপালা জীবজস্ত নিয়ে অগত্টা আকশ্মিকভাবে, বিশেষত 

দৈবশক্তির সাহাযো, একেবারে গ্রস্ত হয়ে গেল মনে করার ভিতর 

বেশ একটু আরাম আছে। আমাদের বুদ্ধি বেশি খাটাতে ভয় না, 

অনেকরকম কুটকচালে ভাবনা থেকে আমর) বেঁচে যাই। তাই এই 
অন্ধ বিশ্বাস সহজে ছাঁড়তে ইচ্ছে করে নাঁ। তার উপর ধমের 

দৌঁহাই দিতে পারি। চিরকাল ধর্মযাঁ্জকর! আমাদের এই কথাই 

বশ্বাদ করতে বলে এসেছেন । ব্রক্ধার অবষব থেকে বিভিন্ন জীব 

জন্মেছে" বা! ভগবানের এক ফ্বাষ্জেতে সব সহি হল গোছের 

আজগুবি গল্প শিশুকাল থেকে শুনে শুনে আমাদের স্বগ্টিরহস্য 

দঙ্বদ্ধে প্রত তথ্য জানবার কৌতুহলই জাগে না। এ বিষজ্ে 

আমাদের দেশে যেমন অন্যান্য দেশেও ঠিক তেমনই অজ্ঞতা ও 
অন্ধতা ছিল। তাই ইউরোপে বিজ্ঞান যখন হ্্টিতত্বের অলৌকিক 
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রহস্ত ত্যাগ করে যুক্তিতর্কের গণ্ডির মধ্যে তাকে এনে ফেলবার 

চেষ্টা করতে লাগল তখন চারদিকে তুমুল বিবাদ বেধে গেল। 

লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেই থেকে বিরোধ ঢলে 
আসছে, এখনো তা সম্পূর্ণ মেটে নি। 

চলতি বিশ্বাস অজ্ঞতার সহজপথ নিয়ে চলেছে চিরকাল, কিন্ত 

সব যুগেই সব দেশেতেই দেখা যায়, কয়েকজণ মনীষী পুরু জীবজগতের 
আবির্ভাব কি করে হুল তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হক্সেছে হালি আমলেই, এক শতাবীর খুব 

বেশি পূর্বে নষ্ষ, কিন্তু মনে করলে চলবে না যে, বৈজ্ঞানিক মতবাদি 

সম্পূর্ণ খাপছাড়া নভূন একটা ব্যাপার; বহু তত্বজ্ঞাণীদের গত হাজার 

দু'হাজার ব্ছরব্য।পী টিন্তাঁধারাঁরই তা পরিণতি । ভার্উইন প্রভৃতি 

বিজ্ঞানীরা তাঁদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছে যথেষ্ট খণী। পুরাকাঁলে 
তত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো ভাগ ছিল না। সেইজন্য 

পুরাকালে যা! কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা ছিল তা আমাদের 

প্রাচীন তত্বঙ্ঞানী ব খষিদের কাছ থেকেই অংগ্রহ করতে হয় । 

সথষ্টিতত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গ্রাটীনতম বেদ ও উপনিষদাঁদি গ্রন্থে 
উল্লেখ পাওয়া যায় থে, সর্বপ্রথমে জল স্ষ্টি হয়েছিল,১ তার থেকে সব 

কিছু স্থষ্টি হয়েছে। মনুর মতে সেই জলে একটি অণ্ড সৃষ্ট হয় এবং 

সেটি দ্বিধা বিভক্ত হলে আকাশ ও ভূমি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদেও (৩১৯) এইরূপ অণ্ডের কথ। আছে এবং দ্িধাবিভক্ত 

অণ্ড থেকে আকাশ ও ভূমির উৎ্পতিির কথ! আছে। এ উপনিষদেক্র 

অন্থত্র (৬২) আরও বিশদভাবে ব্ণিত আছে-_- ব্রহ্ম থেকে তেজ, 
সদ স্পা পাপন চর 

১. তুং যন্ু--51৮ অপ এব সসর্জাদৌ তাই বীজমবাস্থজৎ।” ১1১২ ইত্যাদি 
প্লোকও অষ্টব্য। 



তূমিক ৩ 
জল ও পৃথথী (অন্ন) এই তিন তত্ব উৎপন্ন হয়েছিল। আবার 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২১) পাওয়া যাষ যে, গ্রথমে কেবল আত্মা 

ছিল, আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বাষু, বাষু থেকে অগি, 

অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসকল, 

ওষ্ধি থেকে অন্ন ও অন্ন থেকে পুরুষ সি হয়। যে মৌলিক 
পদার্ধগুলি থেকে প্রাণীর স্থষ্টি হযেছে সেই পৃথ্থী, জল, তেজ, বায়ু ও 
আকাশকে পরে বল! হয়েছে পঞ্চ মহাভূত। 

জড় ও জীবের উত্পত্তিসমস্তার অমাধান করেই বৈদিক যুগের 
ম্নীষীরা নিশ্চিন্ত ছিলেন নাঁ। স্থির কারণ সন্বদ্ষেও অনুসন্ধান করতে 

চেষ্টা করেছিলেন। সাংখ্যের মতে পুরুষের সংযোগে অব্যক্ত মূল 

প্রকৃতিতে ন্মেণেভের স্থট্টি হয়। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু পুরুষের 

সংস্পর্শে সন্রিপ্ধ হকে সে নানাভাবে অভিব্যক্ত হতে থাকে। তখন 
তাঁর জাম্য-অবস্থা ভেঙে যায় ও পার্থক্য শুরু হয়) তখনই দেখা 

দেয় মহৎ ঝ বুদ্ধি, তারপর অহংকার! এই অহংকারের কারণেই 

মানুষের ইন্দ্রিয়মকল গড়ে উঠল--- পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্িয়, পাঁচটি কর্সেন্রিয় 
ও মন, এই এগারোটা ইন্দিক্ব সত্বগুণের প্রাবল্যে উৎপন্ন । আর, 

অহংকারের সঙ্গে যখন তমোগুণের উৎকর্ষ হয় তখনই নিরিন্দরিয় 

পঞ্চ মহাভৃতের স্থৃষটি । 

এই গেল সৃষ্টির গোড়াকার কথা । তারপর দেখা যাক, খষিরা 

বিশেষভাবে জীবের উৎপত্তি সগ্থন্ধে কী বলেছেন। এতরেয় উপনিষদে 

(৩৩) আছে, জীব চার রকমের-.- অওজ, জরামুজঃ ম্বেদজে ও 

উদ্ভতিজ্জ। কোনো কোনো! উপনিষদে (যথা! ছান্দৌোগ্য ৬।৬) ম্যেদজ 

বাদ দিয়ে. অগ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ মাত্র এই তিন রকম জীবের 

উল্লেখ আছে। কিন্তু সমন্বয় রক্ষা করবার জন্য ব্দৌন্তস্ত্র (৩১২৯) 
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ন্বে্'জকে উত্ভিজ্জের অন্ততূক্ত মনে করেছেন । খগ.বেদে বর্ণনা আছে-- 

বিরটি পুরুষের জন্য দেবতারা যে যঙ্জ করেছিলেন বসপ্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ 
প্রভৃতি সব খু হয়েছিল সেই যজ্জের উপার্দান। তার থেকেই গরু, 

ছাগল, ঘোঁড়! প্রভৃতি পণ্ুপক্ষীর উৎপভ্তি হয়। এবং সেই বিরাট 

পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উক্ত থেকে বৈশ্য এবং 
চরণ থেকে শুদ্র উৎপন্ন হয়। এই যজ্ঞ বিক্াটপুরুষের অবয়ব ও 

ইন্দিয়গুলি কী ক্রযান্ুসারে উদ্তিন্ন হল তর বর্ণনা পাওয়া যাক 
নানান উপনিষদে ও ভ।গবত-পুরাণে | হ্থট্টি তিনপ্রকার-- প্রাকৃত, 

বৈকৃত অথবা! বৈকারিক ও উভয়াত্মক। এই তিন প্রকার হৃষ্টি কখন 

কি ভাধে হয়েছে তাঁর সবিশেষ প্রণালী নিচে দেওয়া যাচ্ছে 

( ভাগবত, ৩য় স্বন্ধ, ৯ম অধ্যায়, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )-- 

প্রাকৃত হষ্টি 

প্রথম 1 মহৎ ( ভগবানের সকাশ থেকে গুণসমূহের বৈষম্য ) 

দ্বিতীয়। অহংকার ( যা থেকে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিযার প্রকাশ ) 

তৃতীয়! পঞ্চতন্মান্র (ভূতস্থৃক্ষের উদ্ভব ) 

চতুর্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বর্মোক্দ্িয 

গঞ্চম। খন 

বষ্ঠট। অবিদ্যা (ব! দ্বারা জীব্গণের মোহ জন্মে ) 

বৈকৃত ব। বৈকারিক সৃষ্টি 

সপ্তম। স্থাবর বা গুখ্য স্যট 

১ বনস্পতি ( ফুল ছাড়! ফল দেয় ষে বৃক্ষ ) 

২ ওষধি 
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৩ লতা 

৪ ত্বকৃসার (বাঁশ) 

€ বীরুধ, € শাখা গ্রশাখাক় বিস্তৃত বা কঠিন লতা ) 

৬ বুক্ম ( পুষ্প হ'য়ে ফল হয় ষার) 

অষ্টম। তির্ষগ (ইহারা ভবিষ্বদ্জ্ঞানশন্য। তমোজ্ঞানবিশিষ্ট। 
দীর্ঘামূদন্ধানশূন্ত ও আহারাদিতে মা তৎপর ) 

১ দ্বিশফ (গো: ছাগ প্রভৃতি ছুই খুরওয়ালা জদ্ক ) 
২ একশফ (অশ্ব, চমরী গ্রভৃতি একটি খুবওয়াল। অন্ত ) 
৩ পঞ্চনখ ( কুকুর, শুগাঁল, বিড়াঁল প্রভৃতি ) 

৪ জলচর (মকর, মৎস্য গ্রভৃতি ) 
€ খেচর (গৃ, বক? স্তন প্রভৃতি ) 

নবম । মাঞ্জষ 

উত্তয়াত্ক ক্ষষ্টি 

দশম! সনত্কুমার প্রভৃতি এবং দেবাআ্মক গন্ধর্, কির ইত্যাদি 

শ্রীপুরুষভেদ সম্বন্ধে ভাগবতের অন্তত ( ৩য় স্বন্ধ, ১১ অধ্যায়ে ) 

উল্লেখ আছে-_ ব্রহ্ম! বহুবিধ মানসপুত্র উৎপন্ন করলেও যখন ফেখলেন 

তার সৃষ্টির প্রসার হচ্ছে না তখন চিন্তান্থিত হয়ে নিজের শরীর ছিধা 

বিভক্ত করলেন। এক ভাগ থেকে দবষবভূঁবমন্থু-নামক পুরুষ ও অন্ত 

ভাগ থেকে শিতরূপা"নায়ী নারী স্থতি হল। তারপর মিথুন- 

ধর্মাশয়ে প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল । 

গ্রীক তন্থজ্ঞানীরাঁও খুব প্রাচীনকাল থেকেই জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
ভাবতে আরম্ভ করেন। খ্রীস্টের ৬০* বছর পূর্বে আ্যানাক্জিম্যা্ডার 
( 408810280.007 )-কে দেখ! যায় বলতে-_ অল থেকে সমস্ত পদার্থের 
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উৎপত্তি হয়েছে, সামুদ্রিক জীবাণু থেকে অন্থান্ত জীব ভ্রমশ গড়ে উঠেছে। 

তার একশ” বছর পরে এম্পিডোরিস ( 10019709198) এক থাপ 

এগিয়ে বললেন যে, প্রথমে গাছপালা দিয়ে শুরু করে ভ্রমশ জ্তব- 

জানোয়ারের স্থষ্টি হয়েছে, এবং সেই স্থষ্টি হঠাৎ হয় নি, বছুকাল 
লেগেছে হতে । তিনি বলেন, জগতে ছু'রকম শক্তি কাজ করে, একটি 

রাগ ও অন্যটি বিবাগ। জড় প্রকৃতিতে চারটি তত্ব আছে__ পূর্থী, জল, 
তেজ ও বাযু। রাগ ও বিরাগ এই ছুই শক্তির সংঘাতে এই চারটি 

মহাতত্ব থেকে ঝা কিছু স্থষ্টি হয়েছে । এই পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতীয় 

পঞ্চমহাভূতের ধারণ! তুলনীয় । এঁতিহাসিকেরা ধলতে পারবেন, 

গ্রীকরা এই ধারণা ভারতবর্ষ থেকে পেষেছিলেন কি না। 

এম্পিভোর্িস, ও তীর শিশ্ঠবর্গের মধ্যে আন্ুশ্রতিক বিশ্বা ও 
বিজ্ঞান মিশে রয়েছে বোঝা ধান্ধ। আসলে আরো এক শতাব্বী পরে 

আঘারিস্টটুল্ (/১:৪6০৮৩ ) এর সমদ্ধ থেকে গ্রীকদের মধ্যে খাটি বিজ্ঞান 

জন্ম নিল। তিনিই প্রথম গাছপালা জন্তঙ্জানোয়ার ভালো করে বৈজ্ঞানিক 

দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করলেন। জন্থদের মধ্যে তিনি পাঁচশ'র অধিক 
জাতি নির্ণয় করেন। জীববিজ্ঞান অন্বন্ধে তিনি ষে সিদ্ধান্তে উপনীত 

হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে এই : প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। 

অসম্পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে, অনুন্নত থেকে উন্নতের দিকে ধাপে 

ধাপে অগ্রগতি হয়েছে । অবনিচের ধাপে জড়বস্ত, তারপর গাছ- 

গাছড়, অবশেষে জন্তজানোয়ার। জন্তক্ষের চেতনাশক্তি থাকাতে তাদের 

আহারের ইচ্ছা ও অন্যান্য ইচ্ছা! এবং তার থেকে চলাফেরার প্রধ্াস। 

নিগ্িশ্রেণীর জন্ত থেকে ক্রমশ মানুষ গড়ে উঠেছে। আ্যারিস্টটূলের 

মতবাদের যে বিষ্যটি (বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, যার উপর তিনি 

নিজেও খুব ঝৌক দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে-- প্রকৃতির মধ্যে যে নিভ্য- 



ভূমিকা ৭ 

নৃতন পরিবর্তন দেখ! যাঁয় তার মধ্যে একটি ধারাবাহিক গতি আছে, 

প্রকৃতি সর্বদাই চেষ্টা করছে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় আনতে, অসুন্দরকে 
বন্দর করে তুলতে । এর ভিতর একটা অচেতন চেষ্টা ও নির্মাণকুশলী 
মনের পরিচয় পাওয়া ষাঁয় | 

আযারিস্টটলের পর গ্রীসে বিজ্ঞানের আর বেশি কিছু উন্নতি 

হয় নি। ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চাঁপা 
পড়ে রইল। বাইবেলের বুক অফ. জেনেসিস্ (3001 0? 967.9818)-এ 

জীবজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অলোৌকিকবা প্রচারিত হয়েছিল 

ধর্মযাজকদের পীড়নের ভয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনে! আলোচনা উপস্থিত 

করতে কারে! সাহস হয় নি। করে শতাব্দী ধরে স্বাধীন চিন্তা একরকম 

বন্ধই ছিল। ইউরোপের ফ্খন এই দশা তখন কিন্তু আরবদেশে বিজ্ঞানের 

চর্চা বেশ চলছে। মুসলমানরা এই সময় স্পেন অধিকার করে বসেছে। 

সেখানে আবুবাকের প্রমুখ কষেকজন পণ্ডিত জ্যোতিবিজ্ঞান, পৃথিবীর 

ভৌগোলিক ইতিহাস, প্রাণীর উৎপত্তি ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক 

নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। আ্যারিস্টটুলের জমক়ে গ্রীসে 

বিজ্ঞানের যতটা! উৎকর্ষ হয়েছিল এই যুগের (৮০০-১০৪৯ 

খ্রীস্টান) আরব তত্বজ্ঞানীরা সেই বিদ্যা আরো একটু এগিয়ে 

দিয়েছিলেন । 

কিন্ত, এ কথা আমাদের মানতেই হবে, বিজ্ঞান, বিশেষত 

ক্রমবিবর্তন সম্বদ্থে, পুরাকালের এইসব আলোচন! নিতাস্ত অগভীর। 

এঁদের গবেষণার মধ্যে জীবজগৎ অন্বদ্ধে জানবার কৌতুহলটুকুর 

পরিচয়মাত্র পাওয়া যায়, তার বেশি কিছুনয়। অভিব্যক্তি জন্বদ্ধে 

গভীরতর গবেষণার জন্য আমাদের যোড়শ শতাবী পর্যস্ত অপেক্ষ! 

করতে হয়েছে । সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেকন (738০০১১) 
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দেকার্তে (1098087693), লীব নিট্স (715012188), হিউম্ (1301000), 

স্পিনোজা (3)170%% ), কান্ট, (1806), লেসিং (17098106 ) 

প্রভৃতি যে একদল তত্বজ্ঞানী জন্মেছিলেন তারাই অভিব্যক্তি সশ্বন্ধে 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার পথপ্রদর্শক । তারাই প্রথম অন্ধ বিশ্বাস 
ত্যাগ করে সাহসের সঙ্গে প্রচার করলেন কাধকাবণের অচ্ছেদা- 

সম্বন্ধনির্ভর বিচারমূলক যুক্তিবাদ। নেই থেকে কার্ধকারণের 
সম্বন্ধের উপর বিজ্ঞান জন্ম নিল। তারপরেই খাঁটি বিজ্ঞানের যুগ 

এল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় । ভার্উইন ও লামার্কের জন্ম সেই 

সময় । একজন ইংলণ্ডে, অন্যজন ফরাসীদেশে। দুজনেরই 
প্রাণীদের সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান? প্রত্যেক প্রাণীর জীবনপ্রণ!লীর সুক্মতম 

ঘটনা তারা ভালে করে জানতে চেষ্টা করেছিলেন, তারপর জেই 

ঘটনবলীর কার্ষকারণ বিচার করে জীবের ক্রম্বিবর্তন প্ষন্ধে 

নিজেদের মতবাদ খাড়া করেন। এই জঙ্বন্ধে সংগত বৈজ্ঞানিক মৃতবাদ 

এই গ্রথম স্ছষ্টি ছল্। 

লামার্ক, ও ভারুউইনের মতবাদের মধ্যে ফৃথে্ট পার্থক্য থাকলেও 

দু'জনেই ক্রমবিবর্তন অমর্থন করেছেশ এবং তাদের মতবাদের 

ভিত্তি একই রকম ধন! ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ছুই মতবাদের 
বৈপারদৃশ্য কোথায় সে বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাষে। 
আপাতত সুবিধার জন্য অভিব্যক্তিবাদদ বলতে ভার্উইনের মতবাই 
ধরে নেওয়া হবে। 

ক্রমবিবর্তন ভাবুউইন বা আর কোণে! আধুনিক বিজ্ঞানীর 
একেবারে নৃতন আবিক্কার ষে নয় তা গাগে বল! হয়েছে। বহুকাল 

থেরে এ বিষন্বে আলোচনা হয়ে আমছে। কিন্তু পূর্বে দেই আলোচনা 

মুইিমের বিজ্ঞানী বা তত্বজ্ঞানীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল! সাধারণ লোকের 
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মধ্যে এ বিষয়ে অম্পূর্ণ অজ্ঞতা চলে আদছিল। তাই ভারুউইন 
তার মতবাদ যখন প্রকাশ করলেন তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 

হুল। আক্রমণকারীদের মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের আক্রোশ 

সবচেষে বেশি ছিল। এখনো তারা অম্পূর্ণ নিরন্ত হুদ নি। তাদের 

আপত্তির কারণ, অভিব্যক্তিবা? বিশ্বাস করলে বাইবেলের অনেক কথ! 

মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তদের আপত্তি টিকল না। 

ডারুউইন ক্ুমবিধর্তনকে তথ্য হিসাবে পাকা ভিতের উপর দাড় 

করিয়ে দ্রিলেন। ক্রমবিবর্তনের প্রণালী সম্বন্ধেও বেশ একটা! যুক্তিসংগত 

বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থিত করলেন। সকলে 

সেই মতবাদ গ্রহণ ন! করলেও তিনি বিজ্ঞানীদের মনে এমন একটি 

নাড়া দিলেন যে, তারা নানান দিক থেকে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ 

সংগ্রহ করতে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। আজও সেই উৎসাহ 

কিছুমাত্র কমে নি। 

ডারুউইনের মতবাদ-প্রচারের পরবর্তী করেক বছর এই কাজেই 
সকলে খুব ব্যস্ত ছিলেন দেখা যায়! ক্রমবিবর্তন সন্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যতই 
অভিজ্ঞত৷ বাড়তে লাগল ভার্উইনের মতবাদ নিয়ে তর্কবিতর্ক ততই 
প্রশ্রয় পেল। ডার্উইনের বিরুদ্ধণলকে নিরস্ত করবার জন্য হাক্স্লি 
(71279% ), হেকেল (8৮001) প্রভৃতি তার শিষ্যবর্গ তাদের 

হাতে যতকিছু অন্তর ছিল ভালো করে শান দিদ্ধে বুদ্ধং দেহি 
বলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুলেন। হাকৃন্লি শিজেকে অভিহিত 

করলেন ডারুউইনের বুলভগ. (17108 3211008 ) ব্লে। 

বিজ্ঞাননমাজে আর কোনো মতবাদ নিয়ে এত বাঁগবিতখার ঝড় 

কখনো বয় নি। যদ্দিও ডার্উইনের অভিব্যক্তিবাদ মোটের উপর 

লকলকে মেনে নিতে হয়েছে কিন্ত এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৫৯ শ্বীস্টান্দে 
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ভাব্উইনের অরিজিন অফ. স্পিসিজ, (01810. ০01 ৭1)90198 ) গ্রন্থ” 

প্রকাশের প্রায় এক শতাব্দী পরেও, তার মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা 

বন্ধ হয় নি। এর থেকে এইটাই প্রাণ হয়, ডাবুউইনের মতবাদ 

জনসমাজ্জে প্রচণ্ড বিপ্লব এনে দিয়েছে। এই মতবাদ কেবল ষে 

বিজ্ঞানীদের নাঁড়৷ দিয়েছে তা নয়, গত শতাবীর সাহিত্যে, সমাজে, 
রাজনীতিতে মান্যের সমস্ত চিন্তার ধারাতেই তার প্রভা 

বিস্তার করেছে। সেইজন্য ক্রমবিবর্তন ও অভিব্যক্তিবাদ ব্যাপার কী তা 

বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী আমাদের সকলেরই জানা নিতান্ত প্রয়োজন । 



ভ্রমবিবর্তন 

জগৎটা একদিনে তৈরি হয় নি, ক্রমশ তাঁর বিবর্তন হয়েছে, 

কথাটা সত্য; দেখতে পাই প্রাটীনকাল থেকে ভার্উইন পর্যন্ত 
সকলেই এটা মেনে নিষ্বেছেন। তারা ক্রমবিবর্তন সত্য, বিশ্বাস 

করেন বলেই বিবত'ন কি করে হুল তার কারণ খুঁজে বের 
করতে চেষ্টা করেছেন । ক্রমবিবর্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের 

সর্বদা মনে রাখতে হবে, ক্রমব্বিত্নের তথ্য আর এ আঙ্বদ্ধে 

তত্ব-- এ দুটি এক নয়। আমরা তথ্য হিসাবে জ্রমবিব্তন 

মেনে নিষেও লামার্ক, বা ডারুউইনের বাঁ অন্ত কারো কভ্রমবিধতনিতন্ব 
বা অভিব্যক্তিবাদ বিশ্বাস নাও করতে পাঁরি। গ্রাকুতিক 

ঘটনা চিরস্তন সত্া-- কিন্তু ভাব থেকে কতকগুলি ঘটনাবলী 

বেছে নিয়ে তার কারণ সন্বপ্ধে নানান মতবাদ খাঁড়া করা যায়, 

সেগুলি সব সত্য নাও হতে পারে। ভাব্উইনের অভিব্যক্তিবাঁদ 

সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে পারি কিন্তু ক্রমবিধর্তন বা অভিব্যক্তি 
সম্বন্ধে এখন আধ অবিশ্বান করা যায় ন।। তার সত্যতা প্রতিপন্ন 

করে প্রচুর প্রমীণ সংগৃহীত হয়েছে। 
ক্রমবিবত্ন বলতে কি বোঝার, সে বিষয়ে কি কি ঘটনা 

জানতে পেরেছি, আমরা প্রথমে ভারই আলোচনা করব! ভারপর 

সেইসব ঘটনার উপর নির্ভর করে কি কি মতবাদের স্ষ্টি হয়েছে, 

তার কোনটি কতখানি বিশ্বাস্থ, পরে বিচার করা সাবে। আপাতত 
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মতবাদের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক পৃথিবীতে জীবের বিবর্তন ঝ! 

অভিবাক্তি কি ভাঁবে হয়েছে, বিজ্ঞানীরা আমাদের এ বিষয়ে কতখানি 

খবর দিতে পারেন। 

অভিব্যক্তি বলতে এক থেকে আর-একের উদ্ভব বোঝায়, পৃবে 
য ছিল তার কিছু না কিছু পরিবত্ন হয়ে নতুনের আঁবিভাব। 

কিন্ত, কেবল তাই নব, এর ভিতরে আর-একটু কথা আছে। 

জগত পরিবর্তনধীল, কিন্তু সেই পরিবতনের মধ্যে খানিকটা নিয়ম 

দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, পিতাস্ত 

এলোমেলো যথেচ্ছ পরিবত্ন যদি হত তাহলে তাকে ঠিক অভিব্যক্তি 
বলা চলত না। শখানেক বছর ধরে %1 55৬ ভূতত্ববিৎ 

প্রভৃতি নানান বিজ্ঞানীরা ষে সব তথা ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন 

তা ষদ্দি ঠিকমতো সাজান যায় তবে দ্বেখা যাবে, সেগুলি অসংলগ্ন 

নয়। একটির সর্দে আর-একটির ফালান্ুক্রমিক যোগস্থত্র রয়েছে। 
তা ছাড়া আরে! দেখা যাবে, জীব ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার 

মানে আছে, ইতিহাসের পর্যায়ে তার প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট 

স্বীান আছে; তাদের পরম্পরের মধ্যে গতান্গগতিক সধ্ষন্ধ এবং 

কারধকারণের বন্ধন আছে। 

ক্রম্ধিবত'নের প্রমাণ নানান দিক থেকে পাওয়া গেছে, যে 

বিজ্ঞানী যে-ব্যিষ্বে বিশেষজ্ঞ তিনি সেইর্দিক থেকে অমাঁণ সংগ্রহ 

করেছেন। প্রমাণগুলিক্ষে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 

যায় ।-- 

(১) এ্রতিহাসিক প্রমাণ। জীবের প্রত্যেক জাতি বা উপজাতির 

অতীত জীবনের ইতিহাস থেকে যে জব প্রমাণ পাওয়া যায়। 

জীবগ্রতুততৃজ্ঞদের প্রধান কাঁজ হচ্ছে সেই ইতিহাস আবিষ্কার 
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করা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর থেকে জীবাশা (0০8911) সংগ্রহ করে 

তার থেকে জীবের পুরাবৃত্ত গড়ে তোলবার তারা চেষ্টা করেন 

(২) দেঁহগঠনের তুলনামূলক প্রমাণ । বিভিন্নজাতীয় জীবের 

অর্গপ্রত্যন্থ তুলনা! করে যে সব গ্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

(৩) জণগঠনের তুলনামূলক প্রমাণ | মাতৃগর্ভে ভ্রণের ক্রেম- 

পরিণতির অময় যেভাবে তার পরিবর্তন হয় তার থেকে সেই 

জীনের পূর্ব ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। নানাঁজাঁতির জীবের 

আ্ররণের ক্রমবিকাঁশ তুলন1! করে ক্রমবিবত'নের অনেক প্রমাণ পাওয়া 

গেছে । 
(৪) ভৌগোলিক প্রমাণ। পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক 

ধরনের জীবজগ্ত দেখা যাঁয়। যেদেশ পৃথিবীর অন্যদ্ধেণ থেকে 

যত বিচ্ছিন্ন সেখানকার জীবজস্তর প্ররুতিও তত ভিন্ন। ক্রমবিবততনের 

ফলে এইরূপ বৈচিত্র ঘটেছে, অনুমান করা যায়। 

গতিছা দিক প্রমাণ 

পৃথিবীর ভূমিভাগ পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার 

ভিতর অনেক ম্তর আছে । মাটি, বালি বা পাথর যেখানে ঘা 

আছে বই থাকে-থাকে যেন সাজানো । জমি তৈরি কবে জ্ল। 
নদীর জল পাহাড় থেকে মার্টি বয়ে নিয়ে এসে শিচু জমিতে, 
জলাশয়ে বা সমুদ্রতলে প্রতিবছর একটি করে পলিমাটির স্তর 
বিছিয়ে দিয়ে যায়। বছরের পর বছর এইরকম পলি পড়ে 

পড়ে জমি উচু হতে থাকে। যখন অনেক উচু হয়ে যায় 
তখন নিঢের মাটি উপরের স্তরগুলির চাপে শক্ত হয়ে পাথর 
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হতে থাকে । স্তরের চেহারা ও বস্তঘংগঠন দেখে কোন্ স্তরটি 

কত বছরের পুরানো তা ভূতত্ববিত্রা সগ্িক নির্ণয় করতে পারেন। 
যে স্তর যে জময়ে তৈরি হয়েছে সেই যুগের জীবজস্তর ধ্বংসাবশেষ 

নিশ্চয়ই তাঁর ভিতর থেকে গেছে আমরা ধরে নিতে পারি। 

গাছের ফল, পাতা, ডালপালা বা গুঁড়ি ও জন্তর অস্থিসার 

মাটির তলায় খোঁজ করলে সত্যই প্রচুর পাওয়া যাক্। উপরের 
স্তরের চাঁপে সেগুলিও ক্রমশ পাথর হয়ে যাষ়। তাকেই জীবাশ্ম 

বা ফসিল বলে। যে-স্তরে যে-ফগিল্ পাওয়া যায়ঃ কসিলের বনবগও 

নিশ্চয়ই সেই স্তরের অন্থকপ। মাটির তগা থেকে খত ফসিল 
বেরোষ সেগুপি কোন্ যুগের তা ভূতত্ববিতৎর্( আমাদের এই উপায়ে 

সহজেই বলে দিতে পারেন । 

গত শতাব্দীতে নান।ন জীবধজন্তর ফসিল সংগৃহীত হয়েছে 

সেগুলি নানা দেশের মিউজিয়ামে অধত্রে রক্ষিত! যে-কোনো 

মিউজিয়ামে গেলে এইসব ফসিল-সংগ্রহ আমর! দেখতে পারি। 

ইচ্ছ। করলে আমরা প্রত্যেকেই এই সংগ্রহ্থের কাঁজে সাহাধা করতে 

পারি। বাংলার বীরভূম জেলায় শান্তিনিকেতনের আশেপাশে 

অনেক ফসিল আমাদের নজরে পড়েছে। এ অঞ্চলের জমি 

ছোটো নাগপুরের মতো ঢেউখেলানো উচুনিচু। বর্ষার জলে উপরের মাটি 
ধুয়ে গিয়ে অনেক জায়গায় নিমস্তরের পাখর-মেশানো। কাকর বেরিস্স 
পড়েছে। কাঁকর-বের-করা সেই অনুর্বর ভাঙাচোরা জমিকে এ 
দেশের লোকেরা খোয়াই) বলে! শ্বাস্তিনকেতনের ছাত্রের 

খোয়াইয়ের ভিতর বেড়াতে গিয়ে নানারকম পাথরের টুকক্না কুড়িয়ে 

নিয়ে আসে। তার মধ্যে অনেক সময় ফসিল থাকে--. পাথর-হওয়। 

কাঠের টুকরো খা তালের আঁঠির মত ফল। যাঁর কপালি ভালো তার 
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ভাগ্যে কদাচিৎ ফ্রিণ্ট (91719) পাথরের ফলকও মিলে যায় । 

এইগুলি পাথরের যুগে (3০06 4১৪৪ ) মানুষ তীর বা কুড়ুলের 

ফলার জন্য ব্যবহার করত। বীরভূমের জমি ল্যাটেরাইট (1989176), 
শিষ্প-বাংলার পলি-পড়া (911-0%817)) জমি অপেক্ষা প্রাচীন । 

সেখানকার জমির শিষ্বস্তর থেকে প্রাচীন যুগের ফসিল পাওয়া 

বিচিত্র নয় । 

তা হলে দেখা যাচ্ছে, জীধজন্তর ইতিহাস আবিষ্কার করতে 

গেলে প্রথমে মাটির স্তরগুলির বয়সের হিসাব ঠিক কবা দরকার । 

ভূতত্ববিত্রা সে কাজটি আগে থেকে করে রেখে আমাদের খুব 

সুবিধা করে দিয়েছেন। তীরা দেখেছেন, ভূন্তরগুলি 5, দে 

গড়ে ওঠে নি, সমদ্বের পধায় অনুসারে তৈরি হয়েছে। যাঝে মাঝে 

কেবল আগ্রেকগিরি থেকে উৎক্ষিপ্ধ অগ্নিশিল। এসে পড়ে এই 
স্তরবিন্তাস ভেঙে দিয়েছে। পৃথিবীর কালক্রমিক ইতিহাস মাটি বা 
পাথরের সুরে স্তরে লেখা আছে বলা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর 

ইতিহাস মানবইতিহাসের মতো ছু"্চার হাজার বছরের সীমায় কুলোস় 
না। সে ক্ষেত্রে কোট বছরের হিসাব লাগে। কাজের সুবিধার 

জন্য পুথিবীর ইতিহাস ভাগ করা হয়েছে (১) মহাযুগ (1128), 

(২) যুগ (10090, বা 91100 ) ও (৩) প্রযুগ ( 990-0991199.) 

মোট এই তিন ভাঁগে। ভূবিজ্ঞানে এর যে হিসাব প্রচলিত তার 

তালিকা পরে দেওয়া ষাচ্ছে। 



অভিব্যক্তির 
আর্কেওজায়েক মহাধুখ 

(40159605010 7৮ ) ঞাণীর প্রথম 

৫ কোটি বছর পুরে 

গ্রোটেঠহোজোয়েক মঙ্থাযূগ 

(11009702010 101 ) কঠিন কা?! 

২» ঞাটি ৫* লক্ষ বছর পুর্বে 
া .* স্বল্পকোষী 

| ব্যাি,য়ান যুগ (09020102182 060১0.) 
| ১ ৩ পরি শা শা শশীশী ইসি 

অভোওসিগ়ান বু (9০6০৯193 
"৮ শশী পাদ শি ্পীাশীশীশী শি আগা তত 

গযালেওঞ্জোযেক মহাত্গ িরিযান যুগ (91081100900) 

(07515959050 [টি ) . নি হালি. দই 

২ থেকে ২৬ কোটি বছর পুধে ূ ডেজোমিয়ান যু (1080৮87 1391200) 

স্পা শিপ পপি পপিপ্াঙগাশী? শী শশিশীট পপ ৮ শশী পিল আপা শপ শাশীশ্াাশীি লাটাশিলি 

কর্বনিফেরাম বুগ্ন (08৮10211608 71০8 

চিয়ানিক খুগ (01018555615 5119৭) 

[রাপণিক যুগ (, 45 78100 মেনোজোগেক মহাধুগ ধুরালিক রিনিতা 8100) 

| 18192507015 107 ) 

৫» পক্ষ থেকে ১ কোটি এর গুথে? 

শি -ন। 

ক্রেটেদিয়াস ঘুগ (0: 908,059005 1767190) 

শেমোজোয়েক মহাবুগ 

( 091050$0 0985) 

৩* থেকে ৫* লক্ষ বছর পূর্বে 



ক্রমিক ইতিহাস 
লি ১৫2৫ চি ২ শা শশা শশা শিটিশিশশ শশা শিশাপশাশশ পলি শাল পশ শাঙাশাশাাীাটাশীঁা শীত শিট শী সি 

আবির্ভাব 

চি জীবাণু 

ট্রাইলোবাইট (1.219716) প্রমুখ গচুর কঠিন ক্মাবরণযুদ্ত সাখুতিক জীব 1 বখেষ্ট পরিমাণ 
ফসিল । 

কাপ শা পিশিক্ষপ পাকা পিপি আ। ৮ পপ সন অপি স৯ এত ৬০ ০৯৯০৯৯৮৯৮৯৮ 7? শশা 

শামুখের প্রাচুব । 

মমুদ্দে মাছের ও ডাগায় নগণ্য অপুম্পক উদ্ভিদের আধির্ভাব। কয়েক রকম বিছাজাতীয় 
জন্ত। 

০০০ 

মাছ ছাড়! অস্ঠান্ত নানাবিধ স। মুদ্রিক জন্তু । ভাঙার উদ্ভিদের প্রমার। কীটপহঙের 

প্রাদুর্ভাব । 
পশপিপশাীশীরিপসতা আশা আশ 

ডাঁীয় ঘন বনজ । জল জমিতে ফার্ণ (1577), মশ (07998) প্রভৃতি উদ্ভিদের 

প্রাচুর্য । সরীশ্থপে" আব্ভাব ৷ ইহার শেষাংশে সাইকাড (০5৪০ ) শ্রেণীর 
ক্ষেত্র আব্ভাব। 

ভাড়ায় জণ্তদের দের উন্নতি। ডাইনোসর (102105ত ) প্রভূ তি অতিকাঁর মানোরারদের 

আধিপত্য । স্তন্যপায়ী জগ আবির্ভীব। 
ক্স শত সপ শএশাও। লাশ পিপিপি পি পচ জপ 

০৯০৯০ ১৮৮০০, শর শাপপসিশীাশিনি শাপ্াশা শালী শীপাশীপপাশ আপ শঙ্গাচাাটাীিপিএটটিসসপাশা এপশতপাপ্াপাসীপাপা 

সম্পাল পসপি শী 

কি দি শসার শাপকাাপি পা? 
টির যারে সপ 

সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্রা । ডাঁডায় সাইকাড বৃক্ষের উন্নতি। দীতওয়ালা দরীম্থপ ! 

তার থেকে ক্রমশঃ পাখিঞ্গ অ।বিভীব | 
চি ১৭ সা শান (০ উরি আলাদা শটদিশাদিপিঞাশশাশাশাীশশাশি 7 7োশিটাঁতি 

সপুণ্পক উত্ভিদের আবির্ভাব । পাঁষ (810) বৃক্ষশ্রেণী । অভিকাঁয় জধজানোয়।রদের 
অব্নতি। 

পক পপ শা ৬৬ ৮৭ শািশীশী শিস শ ও শশাাশীশীশীসশসসীশী  শিশ 

ইওফিন প্রযুগ্ (199909 দিন 58) | 
»-শীপেসপীগশাত শা প্পপীপশামপদশীস্পা? | শীল তি শি টিবি গা 5 শী শিপ শি 

অলিগোসিন প্রবুগ্গ (0138০০9৩ 8৭৮" ! সপুষ্পক উদ্ভিদের উন্নতি। আধুনিক পাঁখি। 
1১9390 ] | 

মিয়োিন ও প্রযুগ (119০০৪১৩ 91১-957300) | [আধুনিক : সপুষ্পক বৃক্ষের উ উন্নতি ). 

প্রিরোলিন প্রধুগ (1199679 301১-97108) উদ্ভিদের সর্বতোভাবে বউন্নতি। | 
জা পে শি শশাশাশ্পিশীপিশীপিসপ তত এপ শা ৭ 

প্লিষ্টোসিন প্রযুগ (81515696919 অতিকায় জন্তদের বংশলোপ। মানুষের 
907)-98309. বপুরুষের আবির্ভীব। 

স্পাপাশাাীীনিপা কিনারা পি আজাদ আলাগাপাপকাপপাাপপাা পাপা স্পীশশীশীাপীপপশশাদ লাগি পদে দাশ 



১৮ অভিব্যক্তি 

এই গালিকাম় আমর! দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীনতম মহায়গ বা 

আক্িয়োজোইক ইরা (16102950301) শেষ হল ১১০ কৌটি বছর 

পূর্বে! আরে! কত কোটি ব্ছক়্ পুর্বে এর আবস্ত হয়েছিল তা বল! 
কঠিন। ভোৌগেলিক গুগের ব্যাপ্তি আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। 
শতাঁবী নিয়ে যাঁর কারবার করি হঠাৎ কোটি বছরের হিসাব 

সামমে ধরলে বিপন্ন ছতে হয় । তবে এইরকম বড় বড় অন্ধের 

সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকাল যথেষ্ট হচ্ছে! পৃথিবী থেকে সের 

দূরত্বে হাজার কোটি মাইলের হিসাখ করতে হয়, তার কাছে 

দু-একশ কেটি অবশ্ঠ কিছু নয়! 
ভূপ্রত্বতত্ববিত্র' পুথিবার নানান স্বর থেকে যেসব ফসিল 

জোগাড় করেছেন তর থেকে জানা যায়, জীবের আবির্ভাব হয়েছিল 

অতি সুক্্ম ও অতি দহজ মৃতি নিয়ে, তারপর কোটি কোটি বছর 
ধরে একটু একটু বধল হয়ে এখনকার এত বিচিত্র ও এত উচ্চাঙ্গেত 
জীব তৈবি হয়েছে: কোন্ যুগে কোন্ জীবের উৎপত্তি হয়েছে 

ধারাবাহিকভাবে সাঁজালে বোঝ! যায়, পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 

জীবজন্ব ক্রমশ উন্নতির পথেই এগিয়েছে। ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ 
আমরা ভূবিজ্ঞান থেকেই প্রধানত পেকেছি। 

আকিয়োজোইক মহাখুগের বিষয় আমর বিশেষ কিছু 
জাবি মা, তবে পন্দেহ মেই যে, এ মহাযুগের কোনো সময় প্রাণী 

প্রথম দেখ। দিয়েছিল । দেই সময়কার প1থরের স্তরে যে সামান্ত প্রাণীচিহ্ন 
পাওয়া! গেছে তার থকে আন্দাজ করতে পারা যায় যে, আ্যঁমিবা, 

ব্যাকটিরিয়?, আযাল্জি, ম্পঞ্জ.ও কয়েক রকম সামুদ্রিক খাস তখন জন্মেছিল। 
হ্য়তে! দু-এক রকম কীটও জন্মে থাকতে পারে। প্রোটারজোইক 

স্হাখুগে এ ছাড়! অন্য মতুন বিশেষ কোনো প্রাণীর জন্ধান 
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পাওয়া যায় না। মেসময়ে আল্দি ও স্পঞ্জ, বেশি করে দেখা যায়। 

এই মহাযুগের শেষের দিকে পৃথিবী অনেক কাল তুষারাচ্ছাদিত ছিল; 
হুতে পারে, তার জন্যে জ্রমবিবর্তন বাধ! পাঁয়। এই ছুই মহাধুগ 

অত্যন্ত অ।দিম অবস্থার যুগ, তখনও পৃথিবীর আবহাওয়া জীবের 

প্রাণধারণের অনুকুল হয় নি। সেইজন্য প্যালিয়জোইক মহাযুগে 

পৌঁছে তবে জীব্জন্তর বাহুল্য দেখতে পাই। এর আরো একটু 
কারণ থাকতে পারে। পূর্বে সামুদ্রিক জলে চুনের অভাব ছিল, সেইজন্ত 

তখনকার প্রাণীদের শরীরে হাড় ব' শক্ত কোনো খোলম হতে পারত 

না, মাংসল দেহ ছিল। তাই তাদের ফস্লি পাওয়া যাঁয় না। 

প্যালিয়োজোইক মহাষুগে শামুকের মত শক্ত আবরণওয়ালা জীবের 

চিহ্ন প্রথম পাওয়া গেল! এই মহাষুগের গোড়ার দিকে ক্যাম্ত্রিয়ান্ 
যুগকে বিশেষভাবে ট্রাইলোবাইট্ (171010)6৩ )-দের যুগ বল! 
চলে। তা ছাড়। তখন যথেষ্ট পরিমাণে জেলিফিশ, (৭০11 $ি3)) ), 

ইকাইনোভারম্ (1201১70901১), নানা! রকম ক্রাস্টেশ্তান মোলাস্ক 
( 00091899810 10001105605 ) জাতীয় জলজীব জন্মেছে । তারপর 

অর্দোভিসিয়ান্ যুগে ট্রাইলোবাইট (2:20169 )-দের জাবগা নিয়েছে 
ইউরিপ.টেরিভস্ (70051091705 )1 এরা কীঁকড়াবিছা। ও মাকড়সার 

পূর্বপুরুষ, জণপে বাস করে বলে সাধারণত সামুদ্রিক বিছ! নামে 
গরিচিত। এই মহাযুগের একেবারে শেষে সিলুরিয়্ান্ যুগে মাছের 

চিগ্ু প্রথম পাওয়া ধায়। কিন্তু তখনকার মাছের ভালে! বকম 
কাটা বিশেষত শক্ত চোয়াল হয় নি। এই প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের 

সষ্টি। মেরুদণ্ড তৈরি হওয়া সেইটাই জ্ন্তর ক্রমধিব্নের 

যথেষ্ট এক ধাপ এগোনো। জলজন্কর মধ্যে তা প্রথম দেখা ছিল, 

মেরুদণ্ী ভাঙার জন্ত জন্মাতে আরো কয়েক যুগ লেগেছিল। 
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এতদিন পর্যন্ত পৃথিবী জলময় ছিল, ভাঙা বেশি তৈরি হয় নি। 

জমি যখন উচু হয়ে বিস্তৃততাবে দেখ! দিল তখনও বহুকাল পর্যন্ত তা 

নগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। এখনকার শ্তামল সবুজ পৃথিবীর তুলনাক়্ 

মে কী ভয়ংকর শুন্য শুক মরুভূমি! জলে তখন জীবের অভাব নেই 
কিন্তু ভাড়া একেবারে নিশ্ঞাণ। ডাঙার উপর গাছছপাল! শুরু হল 

সামুদ্রিক ঘাসের পরিবর্তন হয়ে। জল যেমন দরে যেতে লাগল এই 

সামুদ্রিক ঘাস শিকড় গজিরে, শক্ত কাণ্ড ও বন্দ গড়ে তুলে 
শুকনো ভাঙার উপযোগী হতে চেষ্টা করল। ডেভোনিয়ান্ 

যুগের গোড়ার দিকে রাইনিয়। (131১5718), হণিয়া (7107:98 ) প্রতীতি 

দু-চার রকম উদ্ভিদের যা নমুনা পাওয়া! যাঁয়, তারা খানিকটা ফার্ন 

(193), খানিকটা মস (0058), বাঁ কতকটা শৈবালের (9129) 

মত দেঁধতে--৭/৮ইঞ্চি মাটি থেকে খাড়া হয়ে উঠেছে ও 

দ্বচারটে শাখা বেরিয়েছে, কিন্তু পাতা তখন হয় দি। এই যুগেরই 
শেষের দিকে সত্যিকার ভালপালা ও পাঁতাওয়াল৷ গাছ ক্রমশ তৈরি 

হল। উদ্ভিদের খুব বেশি বিস্তার আসলে দেখা যায় কার্বনিফেরাস্ 

কয়পার যুগে। তখন পুথিবীতে গ্রাণীদের পক্ষে বেশ 
উপযোগী আবহাওয়ার স্ষ্টি হয়েছে । সেইজন্য উদ্ভিদ্বের খুব উন্নতি 

এই সময় দেখ! যায়। বড় ঝড় গাছের ঘন জঙ্গলে পৃথিবী আচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। দেইসব জঙ্গল মাটি চাপা পড়ে কয়লার খনিতে 

পরে পরিণত হয়। কন্লার খনিমাত্রই কার্বনিফেরাস যুগে 

তৈরি হয়েছে। কলা তৈরি হবার এমন স্ুযেগ আর কখনো 

হয় নি। উত্ভিদের উন্নতির সঙ্গে জন্তদেরও ভ্রুত উন্নতি হতে লাগল। 

তার! প্রচুর খাবার পেল। 

ভাঙার জন্তু সম্ভবত মাছ থেকে উৎপন্ন । জল যত শুকিয়ে যেতে 
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লাগল, মাছের চেষ্টা হল নিজেদের ডাঙীয় থাকবার উপযোগী করে 

তুলতে । এখনও পরধন্ত ছু-চার রকম মাঁছ দেখতে পাওয়া যায় যার! 

উভচর । কইমাছ কানকোর সাহায্যে ভাঙার উপর দিয়ে চলে ষেতে 

পারে। মাছের পাখন! ক্রমশ পায়ে পরিণত ইল, আতর অপরিণত 

ফুন্ফুন্ হাওয়ায় শ্বাসগ্রশ্বাস নেবার উপধুক্ত হয়ে উঠল। করয়লা- 
যুগের শেষে দেখা যাক মাছের এইভাবে ভ্রমবিবিত্ন হযে পুরোপুরি 

চতুষ্পদ অন্ত যথেষ্ট জন্মেছে। মাছ আমিষাশী ছিল, তাই চতুষ্পদ 
জন্তর/ও গোড়ায় আমিষাশী হল। সেই যুগের প্রচুর উদ্ভিদের তার! 

সদ্ব্যধহার করতে পারে নি। ওদের মধ্যে যারা তাড়াতাড়ি উদ্ভিজ্জাশী 

হতে পারল পরবর্তী যুগে তাদেরই ভ্রুত উদ্নতি দেখা যাঁয়। 
যে সব জন্ক এই সময় জন্মেছিলি তার মধ্যে অরীস্থপ 

প্রধান । সনীস্পপের চরম উন্নতি হক্েছিল মেনোজোইক 

মহাযুগে। তারা তখন টিকটিকি, গিরগিটির মতো! ছোটোখাটে। অস্ত 
আর নয়, ডাইগোসর্ (19$719585।), ডিঞ্রোডকান্ (1011)100909 ), 

ইগ্ুষানোডন্ (16087,0009), আকিয়োপ.টেরিকৃস্ (7:01900915%), 

ইকটিওসরু (চ01565098০) গ্রভৃতি অতিক্কায় জন্তর রূপ নিয়েছে। 

এই মহাধুগে এইসব বিশ্রী রকমের প্রকাণ্ড জন্তজানোয়ার পৃথিবীতে 
একাধিপ্তা করেছে । 

পাঁখি জন্মাবার বহু পূর্ব থেকেই পৌকাছের ভাঁনা গজিয়েছিল। 
পাখির জন্ম জুরাসিক যুগে। গোড়ার দিকে তারা ঠিক উড়তে 
পারত না, অন্য জন্তর্দের মত তাদের শরীর ভারি ছিল; গাছের 

উপর থেকে ভান! মেলে গ্লাইডারের মতে। মাটিতে নেমে 
আসত। ক্রমশ শরীর হান্কা হয়ে, ডানা বড় হককে তাদের ওড়বার 
শক্তি বাড়ল । 
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কষ্ষলার যুগে গাছ যদিও প্রচুর ছিল; সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রথম 

দেখা দিল ক্রিটেস্টাস্ যুগে । গাছের ফুল হওয়াতে কীটপতঙ্গের 

খুব সুবিধা হল। মৌমাছি, গ্রজীপতি প্রভৃতি নানান পোকামাকড় 

জন্মাতে লাগল। এদের এত প্রানুর্ভাব তখন হয়েছিল যে একট! 

সমস্যা ছাড়াল পুথিবীতে কীটের! রাজত্ব করবে না জন্তরা। 

কীটেরা হার মেনে গেল তখনকার মত। কিন্তু ডাইনোসর্দের মত 

অতিবুহুতৎ জন্তদেরও একাধিপত্য বেশিছিন রইল না। শ্তম্যপায়ী 

জন্ত্রা আকারে অনেক ছোটে! হলেও তীঁদ্দের বুদ্ধির কাছে 

ক্ষুদ্রমগজ অতিকায় জানোয়ারের যুঝতে পারল না, ক্রিটেশ্তস্ 

বুগের শেষে তারা প্রায় লোপ পেষে গেছে। সেনোজোইক 

মৃহাযুগের গোড়ার দিকে জবচেয়ে বুদ্ধিমান জন্ত বীদরের 

জন্ম হল; বনমানয ও বাঁদর থেকেই আধুনিক প্রিস্টোসিন যুগে 
মানুষের আবির্তী। মানুষ সবচেয়ে আধুনিক জীব, তিন-চার লক্ষ 
বছর পুর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল নাঁ। 

জীবের ক্রমব্ধিতনের অতি সংক্ষেপে বিবৃত এই ইতিহাস বেশির 

ভাগ আমরা জানতে পেরেছি ফসিল থেকে । নানা যুগের ফসিল 

পরীক্ষা! করে কাঁলক্রমিক জীববৃত্তান্ত গড়ে তুলতে কোনো অন্থৃবিধা 

হস নি। এই ইভিবৃতান্তে মাঝে মাঝে যে ছেদ থেকে যায় নি 

তা! নয়। ডারউইন সেগুলিকে হারানো ক্ুত্র, মিসিং লিংকৃস্ (72155106 

1110128 ) বলতেন! ভারউইন যে গ্রমাণগুলি পাঁন নি যেগুলিকে 

মিসিং লিংকস বলেই তিনি গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরে 

তার অনেকগুলোই খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিকভাবে 
পব প্রমাণ এখনও পাওয়া ষায় নি, কিছু কিছু বয়ে গেছে, কিস্তু তাতে 

অভিব্যক্তির ক্রমিক ইতিহা রচনা করবার বিশেষ বাধা হত্ব না। 
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দেহগঠন-তুলনাূলক প্রমাণ 

এক জাতের জীব আর-এক জাতের জীবের মত দেখতে ন! হলেও 

তাদের মধ্যে নিকট সন্বন্ধ থাকতে পারে। যদি তদের শরীরের গঠনে 

মিল থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের হোলেও তাদের এক শ্রেণীভুক্ত 

বলা যায়। অর্দপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য সব সময়ে বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ নয়। 
অঙ্গের ব্যবহার থেকেও ভিতরকার সাদৃশ্ত ধর! যায় না। আরিষ্টটুল্ 

প্রথম এট! ল্য করেছিলেন সেইজন্য তিনিমাছকে মাছের শ্রেণীভুক্ত 

না করে ন্তন্তপাতী চতুষ্পদ্দের দলে ফেলেছিলেন । তিনি ঠিকই 

ধরেছিলেন। তিমিমাছের সত্যই চারটে প্য আছে। তার পাঁখন। 

দুটো আসলে জামনের ছুই পাঁ। পিছনের পায়ের বাইরে কোনে! 

চিদ্ধ নেই) যেখানে প! খাকবার কথা সেখানকার মাংস কাটলে 

দেখা যায় ছোটে! ছে!টো ছুটি পা শরীরের ভিতর লুকান রষেছে । 
জলে থাকার দরুণ ভ্ডিম্মাছের পা জম লোপ পেয়ে গেছে বা 

অন্ত কাজে ব্যবহার হচ্ছে। অভিবাক্তির ফলে অন্দপ্রত্যর্দের 

এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন বিচিত্র নয়। নরীরের গন ভাল কবে 
তুলনা করে ন! দেখলে জীবজন্কর পরস্পরের অন্ধ ধরা যায় শী । 

তিনটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালে! বোঝা যাবে 

(১) পাখির ভান! ও মানুষের ছাত। এদের বাইরের সাদৃপ্ত 

কিছুমাত্র নেই, ব্যবহারের দিক থেকেও কোনে মিল নেই-কিন্ত 
অঙ্গ হিসাবে এরা এক! 

(২) পাখির ডানা ও শ্রজাপতির ভানা -- এরা দেখতে 

একই ধরনের কিন্তু গঠন গ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, সত্যিকার কোনো 

যোগ নেই । 
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(৩) পাখির ভান! ও বাছুড়ের ভান! । এদের মধ্যে ব্যবহারিক 

সাদৃ্ত আছে, গঠনমূলক জাদৃশ্তও দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
নানান জাতের জীবজন্তর অন্গপ্রত্যঙ্গ তুলনা করলে কোন্ 

জাতের কি ভাবে পরিবর্তন হয়েছে ধ্রা পড়ে। যদি ব্যাঙের 

পা, কচ্ছপের পা, পাখির ভানা, ঘোড়ার সামনের পা, তিমির 

পাখনা, বাছভের ডানা ও মাজষের হাত তুলন! করা! যায় তবে দেখা খাবে 

পূর্বোক্ত প্রত্যেক জন্তর এই অঞ্গগুলির হাড়ের মাংসপেশির, এমন কি 
শিরা-উপশিরার গঠন ও অংস্থানের মধ্যে, খুব মিল আছে। কিন্তু 

অঙ্গুলির বহিরারুতি ও ব্যবহার কত বিচিত্র! এর থেকে কি প্রমাণ 

হয় না ষে এই জন্তগুলির মধ্যে বংশগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ? 
১৯৩৫ খ্রীস্টান পর্যন্ত যাখিতীয় জীবজন্তর নামকরণ করে যে শ্রেণীবিভাগ 

করা হয়েছে প্র্যাট (3১78৮ ) তার একটি হছিসাঁধ প্রস্তুত করেছেন । 
এই তালিকাটি দেখলে বোঝা যায় জীবলোকে কত বৈচিত্র্য-- 
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দেখ! যাচ্ছে পৃথিবীতে প্রায় এগারো লক্ষ জাতের জীবজন্ত আছে। 

তাদের শ্রেণীবিভাগ করা পোজ! কথা নয়। তাদের দেহগঠন 
ঙ করে অ্রেণীবিভাগ করতে হয়েছে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক 

শ্রেণীবিভাগে এই কয়েকটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়--- ব্যক্তি 
(11891510781 ), উপজাতি (%৪71965), জাতি (81960198 ), মহা জাতি 

(89001, ), বংশ (180715 ), বর্গ (০0:০৮), শ্রেণী (21288 )1 এই 

ক্রম অনুযায়ী সাজালে প্রাণদের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতি-কুটুথ্ষিতার কতখানি 

যোগ তা ধরা পড়ে যাঁয়। লিনিয়াস (4051000908১ ৯৭৭-১৭৭৮) জব 

প্রথম এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন । সেই থেকে জীববিজ্ঞানীদের 

ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে এগারে! লক্ষ উদ্ভিদ ও জন্তুর নামকরণ ও বংশ্- 

পরিচয় নির্ণ্ কর! হয়েছে । সেই শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা দেখতে 

পাই পৃথিবীতে কোনো একটি জাতিও খাপছাড়! ভাবে স্যষ্টি হয় নি, 

প্রত্যেক জাতির সঙ্গে অগ্ত জাতির কিছু না কিছু সম্ন্ধ আছে। এক 

জাতি যদি অন্য জাতি থেকে উৎপন্ন না. হয়ে থাকে তবে তাদের 

পরস্পরের মধ্যে এইরকম অন্ধ আসে কি করে? জীবজন্তকে 

যে শ্রেণীবিভাগ করতে পারা খায় সেইটাই ক্রমবিবর্তনের একটি মন্ত 
বড় প্রমাণ | 
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ক্রমবিবর্তনের আন একটি বেশ ভালো! প্রমাণ লুপ্ত প্রাস্ন অঙ্গপ্রত্যগ 
( ₹2861219) 0788178 )1 অধিকাংশ জন্তর শরীরে দু-একটি লুপ্ত প্রায় 

অঙ্গ দেখা যায়। অপরিণত ও ব্যবহার নেই এ রকম অঙ্গের চিহ্ন মানুষ 

তার শরীরে বুল পরিমাণে বহন করে। মানুষের লেঞ্জ এখন নেই 
কিন্ত মেরুদণ্ডের শেষভাগে একটুকর! ছাড় দেখে বোঝা যায় এক সময় 

তার লেজ ছিল। তাহলে লেজ্ওয়ালা জন্তর সঙ্গে মান্ধষের নিশ্চিত 

সম্বন্ধ আছে। লুপ্প্রাযস অঙ্গের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা ষ্তে 

পারে, তিমিমাছ বা সাপের পা; মানুষের তৃতীয় চোখ, কান ঘোরাবার 

মাংদপেশী, আযপেগ্ডিক্ম্ ও লেজ? গুহাবাসী অন্ধ জন্কদ্দের চোখ; 

উডতে পারে না এমন অনেক পোকার ডানা । মনসা গাছের পাতা 

ইত্যাদি । ব্াবহার অভাবেই ছোক বা অন্য যে-কোঁনে! কারণেই হোক, 

এই অঞ্ষগুলি লোপ পেলেও কিছু না কিছু চিহ্ধ থেকে যার শরীরে । 

ক্মবিবর্তনের ফলেই এইদব অঙ্গ লোপ পেতে বসেছে মেনে নেওয়া ছাড়া 

অন্য কোনে। যুক্তি খাজে পাওয়া যার না। 

জ্ণগঠন-ভুললামূলক প্রমাণ 

মাতৃগর্ভে জন্তর! ষতদিন ভ্রণ অবস্থার থাকে তাদের জাতিবৈ শিষ্ট্ 

এরা যায় না, প্রথমাবস্থায় সব জণই প্রায় একরকম দেখতে! এই 

সাদৃশ্ঠ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ভ্রণতত্ববিৎ ফন্ বেয়ার ( ০ 4905 

১৭৯২-১৮৭৬ )| ল্যাবরেটরিতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করবেন বলে 

তিনি একসময় নানা জন্তজানোয়ারের ভ্রণ কয়েকট! ম্পিরিটের বোতিলে 

তরে বেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে বোতলের লেব্ল্গুলি উঠে যায়। তীর 

মতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও তখন স্থির করতে পারেন নি কোন্টি গিরগিটির, 

কোন্টি পাখির, বা কোন্টি স্তন্থপায়ী চতুষ্পদ কোনো জন্তর ভ্রুণ । 
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জাতিনিধিশেষে ছণের এই যে জাঁধারণ সাদৃপ্ত তা ক্রমবিবর্তনেরই 
সাক্ষ্য দেয়। জীববিশেষের মাতৃগর্ভে পুর সঙ্গে অঙ্গে ভ্রণের 
যে পরিণতি বা! পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার মধ্যে এ জীবের 

জাতীয় ক্রমবিবর্তনের সাংকেতিক পংক্ষিপ্ বিবরণ পাওয়া যাঁয়। 

প্রথমাবস্থা় পে কোন্জাতীয় তা একেবারেই বোঝা যায় না। 

ক্রমশ তার বংখ-সাদৃশ্ঠ প্রকাণ পার; প্রপবকালের অনতিপূর্বে তবে 

সে তার পিতৃমাতৃকূলের রূপ গ্রহণ করে। তার নিজস্ব প্রকৃতি শেষের 

দিকে ফুটয়ে তোলে, গোড়ার অবস্থায় সে তার বংশের পরিচয় 

দেয় মাত্র। যালষের ভ্রুণ পরাঞ্ষা করলে দেখতে পাব তার হ্ুদ্যস্ 

গ্রথমাবস্থায় মাছেত্র মত, স্তন্পায়ী জন্কর মৃত তখনও তা ছুভাগে 

বিভক্ত হয় নি; মাছের কানের ভিতর যেমন ফুকোর বা 2001-5115 থাকে 

তার ঘাড়ের দুপাশে সেই রকম কতকগুলি গর্ত পাশাপাশি রয়েছে 

ও মোটের উপর তার শরীরের গঠন অনেকটা মাছেরই মতন । 

অন্ত স্তন্তপায়ী জন্কর জণেও ঠিক এইপকম দেখা যায়। এর থেকে 
কি গ্রমাণ হয় না ভাঙার জন্তর! অ।ধিম অবস্থায় জলচর জীব ছিল? 

ভৌগোলিক প্রমাণ 

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থার নানারকম বদল হয়েছে যুগের পর 
যুগে। এক সময় সমস্তটাই ছিল জল, স্থগ জাগতে সময় নিয়েছিল। 
জমি তৈরি হুল ব্টে কিন্তু কায়েমি হল না! অনেক মহাদেশ 
বহুবার মুদ্রতলায় নিমজ্জিত হয়েছে, আবার জেগে উঠেছে । এখন 

পৃথিবী অনেকটা স্থিতিশীল, কিন্তু পূর্বে তা ছিল না। নানারকম 
ভাঁঙাচোবার পর তবে গড়ে উঠেছে। এখনকার ভূগোলের সঙ্গে গত 
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মহাযুগের ভূগোলের অনেক পার্থক্য । থেকে থেকে ভূগোলের এই যে 
ওল্টপালট ঘটেছিল ভূচর প্রাণীদের জীবন প্রবাহের উপর তার কি 

কোনে! প্রভাব থেকে যায় নি? 

দেখা যায় পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকমের জীবজস্ত 
মেলে। কেবল আফ্রিকাতেই জেব রা পাঁওয়া যায়, অস্টে লিগায় ক্যাঙ্গার, 
তিব্বতে চমর | কেবল তাই নয়, ভারউইন্ লক্ষ্য করেছিলেন, এক দেশের 

জীবশেণীর সঙ্গে অন্য দেশের জীবশ্রেণীর যথেষ্ট তফাত, একটি ছুটি বিশিষ্ট 
জাতি বলে নয়, সমস্ত জীবজন্তই বেশ ভিন্ন প্রকৃতির । স্থানবিশেষে 

জীবশ্রেণীর এইরকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে কি করে? বিশেষ দেশের বিশেষ 
আবহাওয়ার গুণেই যে এইরকম হয় তা সম্পূর্ণ সত্য নয় । কারণ এক 
দেশের গাছ বা জন্ত অন্য দেশে গিষ্বে বেণ স্কতিতে আছে প্রায়ই দেখ! 
যাক) এমন কি অনেক সময় দেখ। গেছে ণতুন জায়গায় গিয়ে 

বেশি করে বাড়ে! কাজেই কেধল আবহাওয়ার বদলে মে জীবজন্তর 

বৈশিষ্ট্য বিকাশ পায় তা ঠিক নয? ডারউইন্ প্রশান্ত মহাঁস!গরের 

গ্যালাপেগ স (95918109209) দ্বাপপুঞ্জে গিয়েছিলেন বৈজ্ঞ।গিক অনুসন্ধানে । 

সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন তাতে 

তাকে বেশ ভাবিয়ে দিল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ আবিষ্কার করতে 

গিয়ে অভিব্যক্তির মপক্ষে যে বব প্রমাণ পেতে ল।গলেন তার থেকেই 
তিনি তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ খাঁড়া করে তোলেন! তিণি 

বুঝলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জীবের ইতিহাসের থনিষ্ঠ সন্বন্ধ 

অধিকাংশ মহাদেশগ্ুলি এখন যেখন পরস্পর ধুক্ত, পুরাকালে তা৷ 

ছিল না। তারা বিচ্ছিন্ন ছিল এক একটি মহ্থাদ্বীপের মতো, য্মেন 
এখন অস্ট্রেলিয়া । চারদিকে অমুন্রে ঘেরা ছিল বলে এক মহাদেশ 
থেক অন্থ মহাদেশে জীবজন্তদের চলাচল সম্ভব হত না। সেইজন্য 
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বিভিন্ন মহাদেশের জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর 

হয়েছে। যে-সব দেশ উচু পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা, যেমন তিব্বত, 
অথবা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ, যেমন গ্যালাপেগ স্--সে-সব 

দেশের জীবজন্তদেরও ক্রমবিব্র্তন স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে । পুথিবীর 

জীবকুল ক্রমবিবর্তনের ফলে বৈচিত্র্য লাভ করেছে, এবং ক্রমবিবর্তনের 
ফলেই বিভিন্ন প্রদেশে তাদের বৈশিষ্টা প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের 

গ্বীকার না কবে উপায় নেই। 

মানুষের অভিব্যক্তি 

পৃথিবীতে কোন্ সময়ে কি কক্ধে মানবের আবিরাব হল জানবার 

কৌতুহল আমার্দের সকলেরই বোধ হ্য়ব আছে। তা ছাড়া বানর থেকে 
নরের উৎপত্তি ষে-শান্দত্রে বলে তার প্রতি আমাদের রাগ হওয়! স্বাভাবিক । 

সেইজন্য এ খিষয়ে যতটা জানতে পারা গেছে তা পঠিকের সমক্ষে 

উপস্থিত করা গ্রয়োজন। বিজ্ঞান কারে! খাতির করে না, বানর থেকে 

মানুষের উৎপত্তির যদি সত্যই যথার্থ প্রমাণ থাকে তবে কারো অহংকারে 

ঘা লাগবে বলে বিজ্ঞান চুপ করে থাকবে না। তবে বলে রাখা উচিত 
অভিব্যক্তি বোঝাতে গিয়ে মানুষের উদাহরণ দেওয়াটা ভালো নয়। অন্ত 

অনেক জাতির উৎপত্তির উদাহরণ দ্রিয়ে অভিব্যক্তির ধারা বেশ সুস্পষ্ট 

বোঝানো যেতে পারত, তাদের ধারাবাহিক ইতিহাসের ঢের বেশি মাল্স- 

মশলা সংগ্রহ করা হয়েছে। মান্থষের পুরপুরুষের ম্মরকচিন্ধ খুব 

কমই পাওয়া গিয়েছে । মানুষের চেয়ে ঘোড়া বা হাতির বংশ-পরিচ় 

আমর! অনেক বেশি জানি। 

ডারউইন সহজেই লক্ষ্য করেছিলেন, জন্তদের মধ্যে বাদর ও ব্ন- 
মানুষের সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি, তাদের শরীরের গঠন এবং অন্প্রত্যঙের 
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বিশ্তাস ও বাবহাঁর মানুষেরই মতন। তার থেকে তিনি অনুমান 

করেছিলেন যে এই ছুই জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ আছে। তীর 

অন্রমানের সপক্ষে ছু-চারটে ফসিল বেরোতে লাগল যাতে তার এই 

ধারণাকে দৃঢ় তর করে দিল। কিন্তু বাঁদর আৰু মানুষের মাঝামাঝি এমন 

কোনে! ফপিল পেলেন না, যাতে মানুষের বংশক্রম সন্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া! 

যায়। তাঁর জীবদ্শাক্স এই একটি মস্ত বড় “মিসিং লিংক" থেকে 

গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর তার সন্ধান পাওয়া গেছে। মানুষের 

পৃর্পুরুষের যে কয় রকম ফসিল এপর্ধস্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে 

প্রধান হচ্ছে. 

(৯) গিল্টভাউন ম্যান (7159৮, 110)-- ইংলগ্ডে আবিষ্কুত 

ফসিল মানুষ । বনমাগষের মতো তার ভারি চোয়াল । দাত ও চোখের 

গহবর থেকে বোঝ! যা হিংঅগ্রকৃতির; পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার 

করতে শিখেছে । 

(২) পিধিকেনথৌপাস্ ম্যান (00615598201701)06 90810) 

১৮০২ শ্রীস্টান্ে জবদ্বীপে আবিষ্কত। মাথার খুলি থেকে মনে হ্য় 

গরিল। ও মানুষের মাঝামাঝি ওজনের ব্রেন ছিল। দ্েহও ছিল গৰিলার 

মতো, কিন্ত মানুষের মতো দুপাঁযে চলা ফের! করত। 

(৩) দিনেনথোপাস্ ম্যান ( 917580100797)08 0180 )--চীনদেশে 

১০২৮-২৯ স্রীন্টাবে প্রাঞ্ধ কয়েকটি ফধিল। মাথা পিথিকেনখোপাস্এর 
কাছাকাছি, তবে আর-এক ধাপ এগিষ্ষে আধুনিক মান্য থেস!। 

তখনো কিন্তু কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখে নি। 

(8) হাইডেলবার্গ ম্যান (11916197 118:--অর্জানিতে পাওয়া 

যায়। খুতনি হয় নি, চোয়াল চওড়া ও মোটা। 
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(৫) রোডেশিয়ান ম্যান (18199051870 [1977 )--আফিকাস 

আবিফকত। চোখের কোটর গভীর, উচু মোটা ভ্রু, ত্রেন আধুনিক 
মানবের অপেক্ষ। ওজনে কিছু কম। 

(৬) নিয়েন্ভারথ্যাল ম্যান (তব ০8০067:6091 [1207)--এই জাতের 

মানুষের বিস্তর ফসিল পাওয়া গেছে। এরা মুতদেহ পু'তে রাখত, তাই 

তাদের বস্কাল তত নষ্ট হয় নি। এরা আধুনিক মানুষের অনেকট! 
কাছাকাছি হলেও তখনও তাদের থুতনি হয় নি, চোক্াল মোট! রক্বেছে, 
পা যথেষ্ট লম্বা নয় বলে হাটু বেঁকিয়ে চলে । এদের হতে 'অসভ্বব 

জোর ছিল, কেনণী যেরকম ভারি পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত 

এখনকার মান্ুুব তা ব্যবহার করতে পারবে না। চেহারা বনমান্ধ ও 

মানুষের মাঝামাঝি । 

উল্লিখিত ফসিল মাত্রই প্রিস্টসিন যুগের। কেধল পিল্টভাউন 

ম্যান হয়তো গ্রিয়োসিন যুগেরও হতে পারে। তৎপুর্বেকার মিকোসিন 

ঘুগের একটিমাত্র যে জাতের কস্কাল পাওয়া গেছে সেট! বাদরেরই 

বল! উচিত, তবে দাত দেখে মনে হয় অনেকটা মানুষের মতো! তাদের 
চেহারা ছিল। সেই মান্্ষসদূশ বীদরজাতির নাম দেওয়া! হয়েছে 
ডায়োপাথিকাস্ 091:501)10)9083)। 

মান্গষের ফসিল বেশি পাওয়া যায় নি কিন্তু ষে কয়টির কথা বল! 

হল তার থেকে মান্নুষের অভিব্যক্তি কি করে হযেছে স্পইই বোঝা 

যায় । আমরা যদি মিয়োসিন ষুগের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি 

তবে দেখব যতই সেই দিকে পিছিয়ে যাওয়| যায় মানষ ততই বাঁদর ব! 

বা বনমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। আর যদি পুরাকাল থেকে আধুনিক 
কলের দিকে অগ্রসর হই তা হলে একদল বাঁদর ও খনমান্ষকে ভ্রেমশ 
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মানুষের মতে। হতে দেখি । বীাদর, বনমান্ধষ ও মাঁজষের মধো কি তবে 

যোগ নেই? কিন্তু, ঠিক যে বাঁদর বা বনমানুষ থেকে সোজাসুজি 

মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তা নয়, এই তিন জাঁতিরই পূর্বপুরুষ সম্ভবত 
এক ছিল। বীদর, বনমানুষ ও মানুষ এক পূর্বপুরুষের তিনটি পৃথক 

শাখাবংশ। 



ভারউইনের অভিব/ক্তিব 

পৃবণপরিচ্ছেদ্ধে আমরা জেনেছি আদ্িমকাল থেকে আজ প্স্ত 

ক্রমাগত পরিবর্তন হুয়ে এসেছে জীবজগতের | ক্রমবিবর্তন কি করে 
হয়েছে, তার কারণ কী, প্রণালী কী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আমাদের 

কতটা কী বলতে পাবেন এখনো আমাদের জানবার বাকি আছে । এ 

বিষয়ে ষত বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে তাঁর মধ্যে ভারউইনের মতামতের 

সর্ধপ্রধান স্থান। বিজ্ঞানীরা তারই যতবাদকে এক কথায় ভারউই- 
নিজম্কে (17971771870 ) মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। বিব্র্তব1? 

সম্বন্ধে ডারউইন কি বলেন প্রথমত তাই দেখা খাঁক, অন্যদের মতবাদ ও 

ভারউইনিজ মের বিরুদ্ধে তর্ক ফুপ্ছি সপ্বদ্ধে পরে অ!লোচনা করা যাঁবে। 
ডারউইনের পুবেও অনেক বিজ্ঞানী ক্রমবিব্তনের কারণ ও তার 

প্রণালী বোঝাবার চেষ্ট। করে নানান মতবাদ প্রচার করেছিলেন | 

ডারউইন তাঁদের কাছে যথেষ্ট খণী। কিন্তু ডারউইনের মহত্ব হচ্ছে তিনি 
কোনো বিষয় অঙ্গমানের উপর নির্ভর করেন নি। এইজ্ন্ই ভারউই- 

নিজম্কে এখনো পর্যন্ত কেউ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে লক্ষম হয় নি। ক্রম- 
বিবর্তন অম্পর্কে তিনি যত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা আর কেউ কখনো 

করে নি। গাঁছপাঁলা, পোকামাকড়, জীবজন্ত--প্রাণীমাত্রের জীবনযাত্রার 

কোনে! ঘটনাই তাঁর তীক্ষ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রাণীজগতের সমস্ত 
খবর তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন । জ্াঁন। কেধল নয়, তার বিপুল 

জ্ঞানভাগ্ার নিপুণ শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিলেন। সাজানো 
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হলে তীর অসামাগ্ত বিচারবুদ্ধির পাহাযো বিচিত্র খ্টনার মধো 
কাধকারণসপন্ধ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন । একই মানুষের 

মধ্যে প্রখর দৃউিপক্তি ও সুস্মবিচারবুদ্ধির এমন উৎকর্ষ প্রায় দেখ! যায় না। 
ডারউইন ১৮৫৯ খ্রীন্টান্জে )নঠ12 01 51)90199 105 11898779 01 

(ব5৮৪151 3915060) বইতে প্রাকৃতিক নমিবাঁচনের সাহাষ্যে জীবজাতি 

সমূহের উৎপত্তি স্ঘগ্ধে তার মতবাদ পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশ করেন | 

তীর আর দুই প্রসিদ্ধ বই পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের নাঁ 

11010 91 21070701815 9209. 81208550557 10077058616 

6101 (১৮৬৭ 1 ও 10095097৮01 চ10) 0১৮৭৯) এই তিনখাঁনি 

ইয়ের মধ্যে ক্রমাব্ব্ভন জদ্ধে দি তিনি আমাদের 

দিয়ে গেছেন। তিম্টি প্রাকাতিক ঘটনার উপর ভারউইনিজ.ম-এর 

ভিন্তি। সেঈ ঘটনাগুলি কী, ও কোন্ ঘটনা থেকে ভারউহন কী দিদ্বাস্ত 

করলেন তা সংক্ষেপে (নিছে দেওয়া যাচ্ছে 

প্রথম শ্রাকৃতিক ভথ্য--জীবের ধর্মই হ'ল প্রজননের দ্বারা সংখ্যা 

বুদ্ধি করা॥ ছুই থেকে চার, চার থেকে আট, গা জ্যাসিতিক গুণোতর 
শ্রণী অন্থপাতে জীবদংস্যা ক্রমাগত বদ্ধ হতে ঢায়। 

ছিতীঘ প্রার্চতিক তথা-স্এইভাঁবে জ্ুত-দংখ্যা-বুদ্ধিব প্রবণতা 

থাকা সত্বেও আসলে 'জীবের সংখ্যানুদ্ধি তেমন দেখা যায় না। পৃথিবীতে 

উদ্ভিদ বাঁ আন্তর গ্রভোক জাতির টু সংখ্যা প্রায় স্কিরই থাঁকে 

দখা হোছে। 

প্রথম সিদধান্ত--ভ্রমাগত বংশবুদ্ধি হচ্ছে অথচ মোট গণসংখ্যা বাড়ছে 
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না, এর থেকে নিশ্চয় বুঝতে হবে ফে খাগ্ের জগ্ঠ ব্যষ্টিগত প্রতিযোগিতা 

অথবা পারিপাঞ্চিক অবস্থার দর্দে যোঝাযুঝির ফলে অনেকের 

মৃত্যু হয় সেইজন্য মোট অংখ্যা গণনান্ুষায়ী বাড়তে পারে না। এই 
অন্ুমানকে সভারক্ষার জন্য জীবনসংগ্রা 13552216107 

10818691028 ) বলা যেতে পারে । 

তৃতীয় প্রাকৃতিক তথা -ব্যট্টিতে ব্যষটিতে ভেদ দেখা যাঁষ। 

কোনে! জীব আর একটি জীবের হুবহু নকল নয়। এক পিতামাতার 

সন্তানদের মপ্যেও যথেষ্ট পার্থকা শাকে। 

দ্বীন সিদ্ধান্ত--পুথে' অন্্মান করা হয়েছে প্ররুতিতে অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্থ জীবনসংগ্রাম চলে । আর তথোবু দিক থেকে দেখতে পাই জনে জনে 

ভেদ রয়়েছে। তাহলে এই দুটে! থেকে আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত 

হতে পারি-সেই ব্যক্তিরাই বেঁচে থাকে যাবা কোনো বৈশিষ্ট্য- 

বশত জীবনসংগ্রাথে অধিক ধোগ্যা জ্কলে যখন মমান নয়, 

ঘাঁ্দের যোগাতা বেশি তাঁরাই জধী হয় ও তার্দেরই উত্তরোত্তর বংশবুদ্ধি 

হতে থাকে । এই অন্মানকে ডারউইন যোোগ্যতমের উদ্বর্ভন বা 

গাককতিক নিবাচন (বিঞ/তা1 8915০8০ ১ বলেছেন। 

ডারউনিঞ্জমএর উপরোক্ত প্রথম সিদ্ধাস্তাটি দকলেরই জানা কথা-- 

বিশেষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এ বিষয়ে ভারউইনের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেছিলেন ম্যালথস। তিনি কেবল মাকষেরই দ্রুত সংখ্যাবুদ্ধি সঙ্ষন্ধে 

আলোচনা তুলেছিলেন, মানব ষে রকম বেড়ে চলেছে তাতে 

খাবারের অভাব হয়ে ছুতিক্ষ: মৃহামারী ও যুদ্ধকিগ্রহ অবশ্ঠভাবী-শ্রই 

তাঁর ভয় হয়েছিল। কিন্তু ডারউইন দেখলেন মাছুম কেবল নয়, জীবমাত্রই 

জ্যামিতিক গুণোত্তর শ্রেণীর নিষমে ক্রমাগত বেড়ে যেতে চায়। প্রকৃতিতে 

অংখ্যাবৃদ্ধির কী প্রচুর আয়োজন তার উদাহরণ চতুর্দিকে । পেঁপে গাছ 
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গাছ হিসাবে নগণা কিন্ত এক-একটি গাছে কত ফল ধরে আমর! 

দেখেছি । তাঁর প্রত্যেকটি ফলের ভিতর অনেক বীজ থাকে তাঁও দেখেছি 

যদি সব বীন্্গুলি গুনে ফেলতে পারি তবে হয় তো দেখব প্রত্যেক 

গ।ছে বিশ-ত্রিশ হাজার বা ততোধিক বীজ জন্মায় । তবে প্রত্যেক বাঁজ 

দি বড় গাছ হয়ে উঠত তবে কী অবস্থা হ'ত? দু-এক বছরের মধ্যে 

পেঁপে গাছ্েরই এত ঘন জঙ্গল হুয়ে পড়ত যে এদেশে অন্য গাছ বা জীধ- 

জন্ত বা মানুষের বস করার স্থান থাকত না। এ বিষয়ে ডারউইন বেশ 

একটি উদাহরণ দিয়েছেন । হাতির খুব অল্পই খাঁচ্ছা হয়, তার পরমাদু 

আন্দাজ" একশ বছর । তাঁদের ত্র বছর বয়স না হলে বাঁচ্ছ। হয় না। 

ত্রিশ থেকে নব্বই--এই ষাঁট বছরের মধ্যে গড়ে ছটি মাত্র বাচ্ছা জন্মায় । 

ষদ্দি প্রত্যেকটি খাচ্ছ। বেঁচে বড় হতে পারত তবে ৭৫ বছরের মধ্যে 

মাত্র একজোড়া হাতির ১৭,০১০১০,০ বংশধর জন্মাত। এক” 

জোড়া কেন অনেকজোঁড়া হাঁতিই ছিল ৭৫০ বছর পূর্বে, কিন্তু 
কই তাদের তো এই হিসাবমতভ বংশবৃদ্ধি হয় নি? বরং হাতি 
এখন এতই বিরল হয়ে পড়েছে যে মানুষ তাদের রক্ষা না 

করলে পৃথিবী থেকে বোধ হুর একেবারেই লোঁপ পেত এতদিনে । 

ছুটি মাত্র উদাহরণ দেঁওয়। হ'ল কিন্তু মনে রাখতে হবে সব 

জীবই ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করতে চাক । ব্যাকটরিয়া, আমিবা 
প্রভৃতি জীবাণু কী ভ্রত বেড়ে যেতে পারে তা ভাক্তারর। ভাগে! 

করেই জানেন। কিন্তু বংশবৃদ্ধি ক্রুত বা মন্দগতির তারতম্যে 
তিশেধ কিছু আসে যায় নাঃ যে-কোনে! প্রাণী যদি অধাঁধে বাড়তে 

পারে তবে দে তাত একার অআন্তানসন্ততির দ্বারা অতি অঙ্গ 

স্য়েই পৃথিবী আছ্ছন্ধ করে ফেলতে পাঁরে । কারে! লাগবে 
কয়েকদিন মাত্র, কারো বা কয়েক বছর । কিন্ত আসল কথা 
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চ্ছে জীবের ধর্মই হ'ল বুদ্ধি। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে অন্য 

জীবের যেন রেষারেষি চলছে কে কত ভ্রুত নিজের বংশবৃদ্ধি 

করতে পারে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটি ব্যাক্টিরিয়া নিজেকে 
দুভাগ করে ফেলছে, একটি গ্রাছে প্রত্যেক বছর অসংখ্য বীজ 

উৎপন্ন হচ্ছে, একটি মাত্র পিঁপড়ে বা মৌমাছির রানী লক্ষ লক্ষ 
ডিম পাড়ছে । কিন্তু এইসব জাতির মোট গণসংখ্যা কি এই 

হিসাবে আমর! বাড়তে দেখি? তাহলে বোঝা যাচ্ছে বড় হবার 

আগেই আনেক মরে যাঁয়। 

ডারউইন দেখিয়েছেন বংশবুদ্ধির এত একান্তিক চেষ্টা সত্বেও 

পৃথিবীতে জীবসংখ্য। পরিমিত, মোটের উপর জেই লংখ্যার কমৃতি- 

বাড়তি বেশি হয় না। তবে কোনো বিশেষ স্ুৃব্ধি পেয়ে কোনো 

বিশেষ জাতি কোনো জায়গয় হঠাৎ খুব বেড়ে ঘেতে পাবে। 
মানুষ অনেক সময় কোনো কোনো জীবকে বাড়বার এই রকম বিশেষ 
যোগ দিয়ে থাকে । তখন বেঝি! যায় একটু সুবিধা পেলেই কত শীত 

তার। বাড়তে পারে, তাদের বংশবৃদ্ধির কী অসীম ক্ষমতা । বাংলা দেশে 
বিদেশ থেকে আনা কুব্িপান! এর একটি চমত্কান্র ভর্দাহরণ। বিশেষ 
কারণে বিশেষ স্থানে মাঝে মাঁঝে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 

হলেও সমন্ত পৃথিবী যদি ধরা যার তধে দেখা যাবে জীবজন্ত 

গাছপালার মোট জংখ্য। একরকম জ্মভাঁবেই আছে । এর কারণ 

কি? পুরুষানগক্রমে গণসংখয! সমান থাকতে পারে একরটিমাশ্র 

উপায়ে -গড়পড়তায় ষদদি ছুর্টিমাত্র অস্তান বেঁচে খাকে। প্রত্যেক 

পিতামাতার স্থান নে্বোর জন্য কেবল ছুটি সন্তান হলেই চলে। 
তার বেশি বেচে থাকলে মোট গণসংখ্য! বেড়ে ষেতে থাকবে । 

কিন্তু দুটি কেন, সন্তান তো অনেক বেশি জন্মায় । অন্যদের 
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কী হুর ? তারা নিশ্চয়ই মরে যার়। জন্মাবার পূর্বেই মাতার 

গর্ভে কিছু নষ্ট হয়, জন্মাবার পর শিশ্ত অবস্থায় অধিকাংশ মে 

খায়, বড় হয্সেও সকলে বাচে না । গাছের তলায় অসংখ্য চার! 

জন্মায় । হাওয়া, আলো, খাবার নিয়ে তাদের মধ্যে কী ভম্বানক 

টানাটানিই না চলতে থাকে । সেই অসংখ্য চারার মধ্যে কণ্টাই 

বা বড় গাছ হতে পায় ? জীবিকার উপাদান অপরিমিত নয়, 

তাই বেঁচে থাকার জন্ত সকলকেই যুঝতে হৃদ অন্যদের জঙ্গে | 

কাড়াকাড়ি, মারামারি, খাওয়াখাঁওয়ি নিফ্ত চলেছে জীবজগতে | 

খাবারের অভাব তে! আছেই, তার উপর রোগ-মহামাীর হাতি 

থেকেও প্রাণরক্ষা করতে জয় । স্বজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা 

সবচেয়ে প্রথল | যাঁরা একজাতীয় তারা একই রকম পারিপাখিক 
অবস্থার মধ্যে বাস করে, তাদের একই রকম খাগ্িদ্রবোর প্রয়োজন 

হয়, একই ধবনের রোগে তারা আক্রান্ত হয় । আর, ব্যক্তিগত 

ভাবে দেখতে গেলে জীবনের প্রারস্তেই অর্বাপেক্ষা কঠোর 

প্রতিযোগিতা শিশু জন্মাবার পূর্বেই ভ্রণ ধা বীজ অবস্থায় 
অনেকট! নিবর্ণচর্দ ভযক্জে যাঁ। তারপর শিশুহত্যার পাঁলা। 

থেঁষার্ধেধির মধ্যে থাক, খাছ্যের অভাব, শক্রপক্ষের বা রোগের 

আক্রমণ প্রভৃতি নানান অন্পরবিধা ও অত্যাচার সহ না করতে 

প্বে অধিকাশ জীবের শিশু অবস্থাতেই অকালমৃত্যু অনিবার্য । 

একদিকে যেমন বংশবুদ্ধির জন্য প্রচুর আয়োজন অন্যদিকে জীবন- 

ধারণের বিরুদ্ধে তেষ্নি গ্রবল সব বাধা। প্রাথধারণের জন্ত 

এই যে জাতিগত ও ব্যক্তিগত প্রচণ্ড গ্রতিষোগিতা একেই 

ডারউইন অন্তিত্বরক্ষার জ্ন্তা জীবনসংগ্রাম (962088216০৮ 
4%18698)06) বলেছেন | 
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বংশবৃদ্ধি চেষ্টা জীবের একটি প্রধান গুণ । ডারউইন সেইসঙ্গে 

লক্ষ্য করলেন জীবের আব একটি জাঁধারণ লক্ষণ যাঁকে গ্রকারণ 

বা ব/ক্িগত প্রকারভেদ বল। যেতে পাবে (তৃতীয় প্রাকৃতিক তথ্য )। 

কেউ কারে! অনুরূপ নয়) একই জাতের মধ্যে, একই পরৰিবাধের 

মধ্যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে য্থেই পার্থকা দেখা 

যায়। ব্যক্তিগত পার্থক্য বেশিমাত্রায় প্রকাশ পেলেই তখন জাঁতি- 

ভেদে গিয়ে দাড়ায় । ব্যক্তিস্বাতন্ত্য অধিকাংশ ময় এত সামান্চ 

যে সহজে চোখে ধরা পড়ে না । একমুগো ধান হাতে নিলে 

তার এ্রত্যেক বীজটা আমাদের খাদ চোখে একই রকম মনে হবে। 

কিন্তু বিজ্ঞানীদের চোখে ছেটিখাট অনেক পার্থক্য ধরা পড়বে। 

ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই ষে অল্পবিস্তর প্রকারভেদ একে প্রকাঁরণ বলা 

যেতে পারে, ডারউইন যাঁকে ভে্িয়েশন্ (৮ ৪35610) বলেছেন । 

জীবঙ্গর্গতে তাহলে আমর! ছুটি প্রাকৃতিক সত্য লক্ষ্য করলুম _. 
(৯) বংশবুদ্ধির গ্রচুর ব্যবস্থ। থাঁকা সন্থে্ড মোট গণসংখ্যা হাড়ে 

না) (২) ফেউ কারো স্থাচে গড়া নয়, ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু না 
কিছু স্বাতন্ত্টয আছে। এই ছুটি তথ্য সতা হলে এর ফল কি 

দাড়ায় এখন দেখ! বাক। যে বার শারীরিক শক্তি বা বুদ্ধি 

একটু বেশি, প্রতিষ্!গিভায় তারই জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি। 

ষে প্রকারণপগ্তলি ব্যক্তিবিশেধকে জীবনসংগ্রামে অধিকতর যোগ্যত! 

দান করে সেইগুলোই টিকে যায় । যে ইরিণের পা একটু 
বেশি লম্বা দে অন্তদের চেয়ে বাঘের কবল থেকে প্লহজে নিজের 

প্রাণরক্ষ। করতে পাবে । যে বাঘের গায়ে ভাল ছোপ আছে লে 

শিকার ধরবার জন্ত ঝোপঝাঁপের মধ্যে অহজে লুকিষে থাকতে 

গারে। 



৪০ অভিব্যক্তি 

গ্রকারণগুলি খুব সাঁমান্তভাবে প্রকাশ পায় বটে কিন্ত সেগুলি 

শাঙ্ছগত চলতে থাকে অন্তত ডারউইন তা মনে করতেন। 

পাঁরিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে যোঝবার জন্ত জীখবিশেষকে কোনো! 

একটি প্রকারণ যদি পামান্য ন্ুৃবিধাও দেয় তবে পুরুযাহুক্রমে 
সেই প্রকারণ ক্রমশঃ বেশি করে ফুটে ওঠে | অন্যর্দিকে যে 

প্রকারণগুলি বাধা দেয় সেগুলি শীত্ব লোপ পানধ। কারণ, অসহায়ক 

অন্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কোনো জীব অন্ত জীবের সঙ্গে প্রতিযেগিতায় 

যুঝতে পারে ন! । তারা বংশবৃদ্ধি করার স্মুযোগ পার নাঁ। 

সহায়ক প্রকাঁরণের ভ্রয়োন্ধতি ও অগ্হায়ক প্রকারণের আশুবিলোপ 

একেই সংক্ষেপে ধোগাযতষের উদ্রর্ভন (১002 05 76698%) 

বলা যাষু। অন্য কথায় তাকে প্রাকৃতিক নিব্ণচন (50781 
99)996101) ধলতে পারি। প্রকৃতি ক্রমাগতই যোগ্যদের ঝাঁচিয়ে 

রাখছে, তাদেরই বংশবৃদ্ধির সুবিধা করে দিচ্ছে, কাজেই অযোগ্য 

থেকে যোগ্যের, যোগ্যতর থেকে মোগ্যতমের ক্রষ-নিধশীচন চলছে 

এট ধরে নিতে পারি ( দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত )। 

আবার বাঘ-হরিণের উদাহরণ নেওয়া যাক! খরা যাক, কোনে। 

এক জঙ্গলে বাঁধের প্রাদুর্ভাব হযেছে 1 কোনো বিশেষ সুযোগ 

পাঁওয়াতে বাঁধের পংখা। দেখানে বেড়ে গেছে । হরিণ ও বাঘের 

খান্য-খাদক জন্বন্ধ, কাজেই হুরিণদের বিপদ উপস্থিত। কিছুদিনের 

মধে; হয়তে। দেখা খাঁধে হরিণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই 

জর্জলে। কয়েকটি মাত্র যাঁরা বেচে গেছে তাদের হয় বুদ্ধি বেশি, 

নয়তো দৌডতে পারে ব্শি-বাধ তাদের ধরতে পারে নি। এই 
কষেকটি হ্রিণদের বাচ্ছারা যখন বড় হবে, তাঁদের মধ্যে ঠিক এই 
ঘটনার পুনরাবুত্তি হবে । তাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান বা যাঁদের 
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পা বেশি লম্বা বলে দ্রুত দৌড়তে পারে তারাই বেঁচে থাকবে। 

কয়েক পুরুষ ধরে যদি এইরকম নিব15ন চলতে থাকে তবে সঞ্জাগ 
সতর্কতা (5167৮3888 ) ও দৌড়বার অদ্ভুত ক্ষমতা! হরিণের জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য হয়ে দীড়াবে। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনেত্র থে প্রণালীর কথা বল! হ'ল তা ছাঁড়াও 

আর এক উপায়ে নিবচন হয়ে থাঁকে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের 

প্রতি আকর্ষন থেকে ভার উতৎপত্তি। শ্রেণীবিশেষে মেয়ের] পুরুষদের 

আকৃষ্ট করব।র চেষ্টা করবে কিন্তু সাধারণত বেশির ভাঁগ জীবজত্ভর মধ্যে 

পুরুবরাই সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াত । পুরুষদের মধ্যে এই নিষ্বে প্রতিযোগিতা 
হুয়া স্বাভাবিক | যে পুরুষদের সেষেরা বেশি পছন্দ কৰে, অথবা যাদের 

শারীরিক ক্ষমতা বেশি তারই অহজে সঙ্গিনী জোটাতে পারে। এই 

যৌন প্রতিযোগিতায় যাত্রা! হেরে বায় তাদের শ্ৃত্যু হয় না অবশ্য, 

কিন্ত তার! নিজেদের বংশ রক্ষা করতে পারে না। মধুরীেন্স চিত্তাকর্ষণ 

করবার জন্য ময়ূরের গায়ে কী চম২কার বর্ণস্ছটা, পেখম মেলে ঘুরে ফিরে 
তাঁর সৌন্দর্য দেখাবার জন্য সে কত চেষ্টা করে আমরা দেখতে পাই। 
গারস জাতীয় পাখীদের পুরুষরা নাচে মেয়েদের মুগ্ধ কার জন্য । মাষের 

মধ্যে নুত্যকলার উৎপত্তিকি এই আদিম প্রেরণ! থেকে নয়? ডারউইন 

মনে করেন স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণঘটত প্রাকৃতিক নিবাঁচন (99:081 

991560407. ) অভিবা্ি'র যথেষ্ট সাহায্য কবে। 

যেপ্ব করণ থেকে ভ্রমবিবর্তন ঘটে তাঁর কোনোটাই ত্রুত 

কার্কর শয় । প্রাকৃতিক নিবাচণের প্রণালী ব্বভাবতই সম্ন- 

সাপেক্ষ । তার প্রগতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, বংশান্ুক্রমে 

অত্যন্ত ধীরগতিতে তার প্রকাশ হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 

কাঠখড় জোগান দেয় প্রকারণ। ব্যক্তিগত প্রকরিণগুলি খুব দাঁমান্ 
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ভাবেই প্রথমে দেখা দেয। বপুরুষ ধরে নিব্চন চলতে থাকলে 

অল্প অল্প করে সেগুপণির উত্কর্ষ হয়ে ক্রমশ স্পষ্টভাবে প্রতযক্ষগোচর 

যে ওঠে । পৃথিবীতে জীবজন্তর বৈচিত্র প্রকাশ পেতে, তাদের 

উন্নতির দিকে অভিব্যক্তি হতে, তাই লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। 

প্রাকৃতিক নিবাঁচনের গ্রণালীতে অভিব্যক্তি হয় খুব মন্দগতিতে 

কিন্ত পারিপাখিক অবস্থার বিপধ্য় যদি হঠাৎ না ঘটে তবে তাঁর 

কাজ অলক্ষ্যে চলতে থাকে অব্যাহতভাবে--কখনো। তার বিরাঁম নেই । 

এই হ'ল ভারউইনের ব্ব্র্তবাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম । 
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ডারউইন জীববিজ্ঞান'জগতে এক ঘৃতন যুগ এনে দিলেন। 

কিন্ত তাই বলে মনে করলে চলবে মা যে তীর মতবাদ সকলে 

সহজে গ্রহণ করেছিল অগবা তার সমালোচন ও প্রতিধা্৯ থেকে 

বিজ্ঞানীর! এখনো নিবৃত্ত হয়েছেন 1 ডারউইনের পর জীবতত্ব 

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক এগিয়েছে । যেসব নৃতন বিষয় জানতে 

পেরেছি তার দ্বার! মোটের উপর বলা যায় ভারউইনের মতবাদের 
ভিত্তি আরে! দৃঢ় হয়েছে, ডারউইন যেমব ঘটনার কারণ বোঝাতে 
পারেন নি এখন আমাদের কাছে ত। সুবোধ্য হয়েছে | 

জীবের অভিব্যক্তি জন্বদ্ধে ভারউইনোত্তর আলোচনার পূর্বে 

লামার্কের মতবাদ বিষয়ে কিছু খলে নেওয়া দরকার । অভিব্যক্তির 

যত মতবাদ আছে তার মধ্যে লামাক ও ডারউইনের মতবাদ 

ছুটিই অগ্রণী। প্রাণীধিজ্ঞন কখনো ডারউইনের দিকে কখনে! 

লামার্কের দিকে বেশি ঝুঁকেছে-গত শতাব্দীতে এই দুই মতবদের 
মধ্যেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ক্রমাণত দোছুল্যমান রয়েছে দেখতে পাওয়া 

যায় | অভিব্যক্তির তথ্য ধরন্ধে হু'জনেরই মত এক, ধিরোধ 

হচ্ছে প্রণালী নিয়ে। লামার্ক পারিপাশ্িকের কার্ধকারিতার উপর 

বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন | তাঁর মতে, ষে প্রাকৃতিক অমাবেশের 

মধ্যে আমরা বাদ করি তার সঙ্গে যোঝবাঁর জন্য আমাদের কোনে! 

কোনো বিশেষ ইন্রিয় বা অঙ্গের বেশি করে চর্চার দরকার হয়। 



৪৪ জছিলন্যক্তি 

যেগুলির বেশি ব্যবহার হয় তাদের উন্নতি হতে থাকে, আর 

যেগুশি একেবারেই ব্যবহারে না লাগে সেগুলি ভ্রমশ লোপ পায়। 

যে সব জদ্ভ গুহার মধ্যে অন্ধকারে থাকে তার! দৃষ্টিশক্তি হারাঁয়। 

হরিণকে বাঘের আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাচতে হুয় তাই তার 
পা লম্বা ও দৌড়বাব শক্তি বেশি। লামার্ক ধরে নিষ্লেছিলেন 

সর্বদা ব্যবহারের দ্বারা অ্রপ্রত্যঙ্গের যে উৎকর্ষ সাধিত হয় বা 

পারিপাখিক অবস্থার গুণে ষে পরিবর্তন ব্যক্তির জীবদ্শীতেই ঘটে 

সেগুলি সবই কুলপধ্চারী । স্বোপাঞ্িত গুণ কুলসঞ্চারী কি নাঁ- 

এই নিযে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভুমুল তর্ক চলছে সেই থেকে | 

লামার্কর মতবাদ এই সত্যটির উপর অম্পূর্ণ নির্ভর করে বাগে, 
বিশেষ করে এই বিষ্য়টাই সমস্ত তর্কের কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে | 
স্বেপারজিত গ৭ কুলসঞ্চারী দেখিয়ে একদল বিজ্ঞানী যেমনি 

কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করলেন অন্যদ্ল অধিলগ্বে ভার বিরুদ্ধে 
প্রচুর গ্রঘাণ উপস্থিত করলেন। 

জীর্মাদিতে হবাইসম্যান-এর (5 97917827 ১৮৩৪-১৯১৪ ) আবিধার 

লামারের মতবাঁদকে দিল কঠিন আঘাত। তিনি অন্তবীক্ষণের সাহাষ্যে 

জীবকোষের মধ্যে উত্তরাধিকারের বাহন ক্রোমোনোম (010702595029) 

আবিষ্কার করলেন এবং প্রমাণ করলেন, পিতামাতার ক্লোমোসোমে থে 

সর গুণের লক্ষণ একেবারেই নেই তাদের সন্তানদের মধ্যে সেই গুণ 

কিছুতেই ব্র্তাতে পারে না । ম্বোপাজিত গুণ ক্রোমোমোমের কোনো 

পরিবর্তন ঘটাতে পারে না -তাই সেগুলি বুলসঞ্চারী নয়। এদিকে 

লামার্কের মতবাদ বার বিশ্বাস করেন তাঁরাও চুপ করে বে ছিলেন 
না। তার! লামাফিজমকে নৃতন আকাপ্েে পুনঃগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন । 

এঁরা নধ্-লীম্র্ক মতবাদী € ০০-1,%7)8/0190) বলে পরিচিত। 



ডারউইনের পরে ৪৫ 

নীতিতত্ববিদেরা লামার্কের ধৈজ্ঞানিক মতবাদ বেশ পছন্দ করলেন । 

নিজের চেষ্টায় উন্নতি সম্ভব, লামার্ক দেখিয়েছেন। হ্বাইসম্যানকে 

বিশ্বাস করলে অম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী হতে হয়, তাঁদের সেটা ভালো 

ন! লাগবারই কথা৷ | নিপ্রের নিজেরে কর্মফলে বিশ্বাস থাকলে মাহষের 
মনে খানিকটা আশাভরদার সঞ্ধার হয়। তবু এতেও সকলকে 

সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারল নাঁ। পৃথিবী গড়ে উঠল --এক 

কণা সেল থেকে এত গাছপালা ফুলফল তৈরি হ'ল, 

মুঢ মুক জানোয়ার থেকে স্ম্মবুদ্ি মানুষ জন্মীল _-একি 

কেবল প্রাকৃতিক নিবচনের মত অন্ধ নিযুমের কাজ? এর ভিতর 

কি কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নেই? অনেকে মনে করলেন তা 

হতেই পাঁরে না । তাই প্রাণবাদী বা অধ্যাম্থধাদী (ড198118) 
বলে একটি দলের সৃষ্টি হ'ল। তীরা ভ্রমবিবর্তন বিশ্বাস করলেও 

দেখাতে চেষ্টা করলেন অভিব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে কেবল 

উন্নতির দিকেই যে চলেছে তা কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে জন্তব 

নয়ু,। তার পিছনে কোনো শ্রশ্বরিক বা অতি প্রাকৃত জীবনীশক্তি 

নিশ্চয়ই কাজ করছে । এই শতাবীর গোড়ায় যখন বাস তার 
01:580159 [০1060 বইয়ে প্রাণট্রতি (1750 1691) 

নাম দিয়ে এক এ ধরনেত্ নিগুঢ় শক্তির কথা অবতারণা 
করলেন অবৈজ্ঞানিক জনসমাজ খুব উল্লমিত হয়ে তার কথ! গ্রহণ 

করল | বর্নার্ড শ-ও থেকে থেকে ডারউইনিজমের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাতি 

করতে ছাড়েন দি । পৃথিবীতে ফেবলই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম, 

যারা দুর্গ তাদের ইহুলোকে কোনো স্থান নেই, তাদের 

পরাজয় অবশ্থস্তাবী--এই জিনিসটা বর্নার্ড শ' প্রভৃতি আ'দর্শবাদীদের 
আথাত দেয় | ক্রপট্কিন (1000000) প্রমাণ করতে 



৪৬ অভিব্যক্তি 

চেষ্টা করলেন, জীব্জন্তর মৃধ্যে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি 

সহযোগিতাও যথেষ্ট দেখা যাষু। 

ড!রউইন ও লামার্কেত্ মতবাদ নিয়ে ফ্থন তুমুল বিবাদ চলছে 

সেই অ্মন্ব ১৯৯০ এ্রস্টান্দে মেগ্ডেলএর (0190091, ১৮২২-৮৪ ) 

আবিষ্ষাব পুনঃগ্রকাশিত হ'ল 1 মেগ্ডেলিজম্কে যুগবিপ্রবী 
আবিষ্কার ব্লা যেতে পারে । ইতিপুবে' ব্ক্তিস্বতন্ত্র বা প্রকারণ 
্বৃতঃপ্রতিষিত জ্ত্য বলে দমকলকে মেনে নিতে হয়েছিল । 

মেগেলিয়ান-বিজ্ঞান স্পষ্ট বুঝবিদ্ষে দিল তার অন্তশিহিত কার্ধকারণ- 
শৃঙ্খলা । জীবকেযের গঠন ও তার খৌনবিভাগ প্রণালী সন্ধে 

হরাইলম]ান-এর গবেষণা এই বিষ যথেষ্ট সাহাধষ্য করল | মেগ্ডেল 

প্রকারণের প্রকৃতি ও উত্তরাধিকার প্রণালী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 

প্রকারণের উৎপত্তি ও আঁধার কোঁথাঁয়। এবং কেন মেগডলিয়ান 

নিয়মে তার উত্তরাধিকার চলে হ্বাইসমযানই তা। স্পষ্ট করে দিলেন। 

গ্রত্যেক জাতির আবকোষে নিরদিষ্টসংখাক ক্রোমোলোম আছে। 

কোধকেন্দ্রের মধ্যে দড়ির মত পাঁকানো খানিকটা ঘন পদার্থ 

আছে! সেল যখন বিভক্ত হয় তখন সেটা আর জট পাঁকানো 

থাকে না) বিচ্ছিন্ন হয়ে কোধকেন্জের ছুই মেরুতে জোড়াম় জোড়ার 

ধাড়িরে যায়-.কখনো ছুষ্টুকরো! দড়ির মত, কখনো ফুটকির মত। 

জীবকাধের এই পদার্ুগুলির লাখ দেওয়া হ'ল ক্রোষ্োসোম। 

এক-এক জাতির এক-একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, জাতিবিশেষে 

কদিচঠপ4 সংখ্যার কখনো ব্যতিক্রম হয় নাঁ। মান্ছষের 

জীবকোথে ৪৮ ক্রোমোসোষ পাওয়া যায়) যেকোনো মানুষের 

কারীরের যে-কোনো অংশের জীবকোষধ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে 

প্র «৮টি ক্রোমোসোম তার ভিতর পাওয়া যাবে । শবীরের বৃদ্ধি হয় 



ডারউইনের পরে ৪৭ 

জীবকোষের বিভাজন ও জংখ্যাবুদ্ির দার । জীবকফোষের 

ধিভাজনের অনতিপূবে' ক্রোমোসোমগুলি তার ভিতর ডবল হয়ে 

যায় । ভাগের সময় তার অর্ধেকগুলি একটি বাচ্ছা সেলে ও 
বাকি অধ্ধেক অগুটিতে চলে যায় । ব্ভাঁজনের পুর্বে ডবল হয়ে 

যাওয়া ও পরে জমান দুভাগে বিভক্ত হুওয়ার ফলে বাচ্ছা সেজে 

ক্রোমোলোমের সংখ্যা ঠিক থেকে যায়) ী পুফাণগ্ামপ্টভ বিভাজনে 

অর্ধেক আছে পৈতৃক জননকোষ থেকে, খাকি অধেকি মাক 

(ভম্বকোৰ থেকে 1 তাই বাঁপ-ম। দুজনের কাচ থেকে শিশু সমান 

উত্তরাধিকার পায় । 

'মগ্ডেলিজমের মুল কথা ভ'ল--জৈব-ব্যক্তিত্ব কতকগুলি গুণের 

পমবাধ। কিন্তু গুণগুলি তার স্বোপাঞ্রিত সম্পর্ভি নয়, এগুলি তার 

পৃবপুরুবদের কাছ থেকে পাঁওয়া। গুণের আধার ক্রোমোসোম । 
ক্রোমোসোমেরও ভাগ আছে, বহু বিদ্দু সমাবেশে সেগুলি গঠিত । 

শানুপ্রধের আদিম আধার ফ্রোমোসোমের এই ক্ষুদ্রাংশগ্ুপিকে 'জীঙ্' 

(06719) বলে । প্রত্যেক জীন এক একটি পৃথক মেগডেলিয়ান? 

গুণ গ্রকাশের জন্ত ছায়া | 

বুশানক্রম ব্যাপারটাই সংখ্যা নিযে কারবার। ভার গুরু 

স্রী ও পুরুষ ছুটির মিলন থেকে 1 বংশাঙ্ক্রমের নিয়ম আবিষ্কাৰ 

করার জন্ত মেখেল যখন জৌড়া জোড়া গুণ সংশ্শ্রিদ করে তার 

কঙ্গাফল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তার ভিতরও অঙ্কের হিসাব 

বেরিয়ে পড়ল | যে ছুটি গুণ মেশানো হয় তাদের যদি ক ওখ 

সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে অংমিশ্রণের ফলে সম্ভাণদের মধো এই 

৬াঁবে গুণ ছুটি প্রকাশ পাবে £ কং্২কথ-+খত 1 এদের মধ্যে 
কথ ও খং্নএর বংশধরেরা (নিজেদের মধ্যে যদি যৌন সম্বন্ধ অক্ষুঃ 
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রাখে) বরাবর ক ও খ- থেকে যাবে? কিন্তু ক-খ-দের পরস্পর 

মিলনের ফলে পুনরায় ক২+২কখ+খখ অন্গসাঁরে সম্তনি জন্মাবে। 

ক বা খং লেখার অর্থ, জনক ও জননী উভয়ের কাছ থেকেই 

এরা ক-গ্ুণ খা খ-গুণ পেয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যে এই গুণ ছুই 

মাত্রায় ব্তমান । 

মেগ্ডেলের মতে মিশ্রর্বিমুখ গুণমাত্রেরই কুলসঞ্চার উপরোক্ত 

লিষমে হয় । এর থেকে ব্যক্তিগত গ্রকারভেদের মুল কারণ 

ধেশ বোঝা যায় । দেখা যায়, প্রকারণ আকস্মিক ভাবে হম্ন নী, 

সির্দিট নিয়মান্ুপারে হয়। মেগডেল নানাবিধ কড়াইস্সরটির গছ নিয়ে 

পরীক্ষা করে সেই নিদ্বম আবিষার করেছিলেন আর হ্বাউসম্যান কেশ 

প্র নিক্মমে উত্তরাধিকার চলে ত। বৌঝাবার সুবিধা করে দিয়েছেন 

মেগ্ডেলিয়ান বংশীন্গুক্রমের নিয়ম যখন প্রথম জানা গেল তখন 

অনেকের মনে হয়েছিল ডারউইনিজ্ মুএর এবার পতন হ'ল। 

ভারউইনের মতে, নতুন কোনো গুণ প্রথমে খুব সআামান্তভাবে 

গ্রকাশ পায়, ব্ভকাল ধরে প্রাকৃতিক নিবাঁচনের ফলে অল্প অল্প 

করে ভার উৎকর্ষ হতে থাকে। অভিব্যক্তির গ্রগতি ধাঁর এবং 

ধারাবাহিক । মেগেডেলিয়ান উত্তর!ধিকারের মধ্যে কিন্তু ধারাবাহিকতা 

নেই। ছুই পুথক জন্মাতার সিলিনে সন্তান জগ্মে। তাদে গুণ- 

গুলি সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয় না, প্রত্যেক গুণের স্বাধীন সত্তা 

ব্জায় থাকে, বংশীনুক্রমে তার পরিবর্তন বা অর্ধমশ্্থ হুয় নাঁ। 

কাজেই অভিব্যক্তি কোনো! ধারানুযায়ী সমভাবে হতে পারে না, বিচ্ছিম- 

ভাবে এক-এক লক্ফে এগিয়ে চলে। এই মতের সপক্ষে যুটেশন 

(28896070) ব্যাপারটা ভালো সাক্ষ্য দিল। গ্ঠ ভরি (196 7195) ও 

বেটসন্ (3%699০2) মেগ্ডেলিয়ান উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে 
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দেখলেন--নানাবিধ গুণ অংমিশ্রণের ফলে কদাচিৎ নিয়মবহির্ভূত্ত 
অভিনব রূপের আবির্ভীব হ্য়। বংশের কোনো একটি সন্তানের 
মধ্যে হঠাৎ এমন একটি দৃতন গুণ প্রকাশ পায় পুব-বংশীবলীতে 

যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় ন|। এই ঘটনাটিকে তারা মুটেশন 
নাম দিলেন। একহারা (81:0619 )-পাঁপড়ি ডালিয্বা-বংশে যদি কোনে! 

একটি গাছ জন্মায় যাতে হঠাৎ ভবল-পাপড়ি ফুল ধরতে দেখা যায়, 

তবে তাকে মুযুটেশন বলব। ভারউইন এই ঘটনা একেবারে যে 
জানতেন না, তা নয়। তিনি এই ব্যাপারকে স্পোর্ট (91907) 

ব প্রকৃতির খেয়াল বলে অবজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর যুক্তিতর্কের মধ্যে 

ম্যুটেশন কোনো স্থান পায় নি। মুুটেশনের এখন প্রাধান্য বেড়ে 

গেল, ছ) ভ্রিজ ও বেটসন প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন 

বড় রকম উন্নতি সবই ম্যুটেশন থেকে হয়; ম্যুটেশন প্রথম খোরাক 

জোঁট।য় তারপর প্রাকৃতিক নিব্চনের কাজ হচ্ছে এইরকম আকস্মিক 

উন্নতি অবলম্বন করে তাঁকে অল্পবিস্তব পরিবতন বা পংস্কার করে 

স্থায়ী করে দেওয়া । তদের মতে অভিব্যক্তি নির্দিষ্ট এক-একটি 

পথ ধরে ধারাবাহিক ভাবে হয় না, বিচিত্র পথে বিচ্ছিন্নভাবে বড়ো 

বড়ো! ধাপ ভিডিয়ে এগিয়ে চলে। মেগ্ডেলের আবিষ্কার ডারউইনিজ মৃকে 
আব্র-একবার প্রচণ্ড আঘাত দিল। 

দ্য ভ্রিজের পর অনেক বছর কেটেছে। এর মধ্যে মেগ্ডেলিয়ান 

ংশানক্রম প্রণালী পন্বদ্ধে আমরা আরো অনেক বেশি জেনেছি। 

জেনেটিকস্ (0)98108) নামে জীববিজ্ঞানের একটি নৃতন শাখাই 
গ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এই বিষয়ে যতই গবেষণা হচ্ছে ও আমাদের 

জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজ্ঞানীদের অভিমত আবার ভারউইনের দিকে 

ঘুরে আমছে। 
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জেনেটিকদ্ বিজ্ঞানের 8979 নিষ্ষে কারবার । “জীন” বলতে কী 
বোঝায় পূবেই কিছু বলেছি। েগ্ডেলিয়ানিদের মতে প্রত্যেক জীব, 
প্রত্যেক ব্যক্তি কতকগুলি গুণের আধার । প্রত্যেক গুণ প্রকাশের 
জন্ত হ্রোমোসোমের বিশেষ অংগ দারী। সেই অংশকে “জীন” বলা 

হয়! বহু জীন নিয়ে একটি ক্রোমোসোম গঠিত। ক্রোমোসোমের 
সংখ্যা খুব বেশি নষ, জাঁতিবিশেষে এক থেকে কষেক শত পধন্ত 
থাকতে দেখা যায়) প্রতেক ক্রোমোসোমে অনেক জীন থাকে। 

কোনো! কোনো! ড্রোসোফিলা (75980015218 ) মাছির জীবকোষে 
৯৩,০০০এর অধিক জীন আছে অঙ্গমানিত হয়েছে । জীন ম্বাপাও 

গেছে, এক একটি জীনের মাপ ১০টি প্রোটিন পরমাণুর কাছাকাছি। 
জীবকোযের ধিভাজনের সময় জীনগুলির কোনো পরিবর্তন হয় না, 
অর্থাৎ বংশপরম্পরায় তাদের স্বতত্র অন্তিত্ব কখনো নষ্ট হয় না। 

তবে জর্দগুণে জীনের পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। দেখা 
গেছে কোনো কোনো জীন প্রতিবেশী জীনের প্রকৃতির কিছু 

পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে । নিশ্চিতভাবে এখন বল যায় জীন- 

ঘটিত পরিবর্তন ব্যতীত জীবের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয 

ব্ষ্টিগত গ্রকারণ ছুই উপাক্ষে হতে পারে-- 
(১ জীনবিশেষের গঠনখুলক পরিবর্তনের ফলে। 
(২) জীবকোব-বিভাজনের জঅময় অন্তানকোষে জীনের বিন্য।স 

তাঁরতম্যে । 

প্রথম কারণ থেকে ম্যুটেশন, দ্বিতীয় কারণ থেকে সাধারণ 

প্রকারভেদের উৎপত্তি দেখা গেছে মুটেশন কৃত্রিম উপায়ে 
ঘটানো অন্তব! ছুএকটি ওধুধ এবং এক্সরে রশ্বির প্রয়োগে 

আশ্রম ফল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞাদিক লাবরেটবিতেই 
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গাছপালার অভিনব রূপের স্বষ্টি হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থান 

প্রকৃতিতে অনবরত মুযুটেশন হয় নিঃদন্দেহ। দ্য ভ্রিজ তাই 

দেখেই চট করে অনুমান করে ফেলেছিলেন ম্যুটেশনের সাহায্যেই 
অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু আসলে ঠিক ভা নয়। মুটেশন হয়েই 
নৃতনের সৃষ্টি হুম সত্য কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। প্ররুতির রাজ্যে 
মৃুটেশন যত বড় রকমের হয়, মৃতনত্ব যত বেশি করে প্রকাশ 

পা ততই শীপ্র সেটা লোপ গেয়ে যায়। বড় বড় মুটেশন 

ক্রমোন্নতির কাজে সেইজন্য বেশি সাহায্য করে না । তাহলে 
দেখা যাচ্ছে অভিব্যক্তি ধীর ও ধারাবাহিক গতিতেই চলে। 

ছোটখাটো! ম্যুটেশনগুলিই অভিথ্যক্তির প্রকৃত সাহায্য করে। 

গত কয়েক বছরের মধ্যে জেনেটিকৃস্ আমাদের যে সব নভূন 

খবর দিতে পেরেছে তদন্ুসারে ভারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে নতুন 

ভাষাম় নতুন রূপে বাক্ত করা যেতে পাকে 

তাভিব্যক্তির উপাদাঁল 

(১) ব্যক্তিগত ম্যুটেশন অভিব্যক্তির প্রথম খোরাক জোগাঁর । 

বড় রকমের ম্যুটেশন বেশিদিন স্থায়ী হয় না! কেন না অধিকাংশ 

সময় সেগুলি প্রতিযোগিতার সহায়ক নয় 1 অক্সঘল্ হুটেশনগুলিই 

প্রাকৃতিক নিবচনের সহায়ক | 
(২) জীনের আমূল কোনে পরিবর্তন না হযে তাদের সমষ্টি- 

গত বৈচিত্র্যের ফলে ব্যক্তিগত গ্রকারণ--অভিব্যক্তির আর একটি 
খোরাক । এক্ষেত্রে নতুন কিছু আমদানি হ'ল না, যা ছিল 

তাই একটু বদল করে সাজিয়ে দেওয়া হু'ল। ধারাবাহিক 
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ভাবে যুগ যুগ ধরে যে অভিব্যক্তি চলতে থাকে তারই মালমশলা 
হ'ল ব্যক্তিগত গ্রকারণগুলি | 

অভিব্যক্ভির প্রণালী 

(১) উপরোক্ত যে-কোনো রকম পরিবর্তন উপস্থিত হলেই 
তাকে নানান প্রাকৃতিক নিয়মের কলে ফেলে পারিপাশ্থিকের উপযোগী 
করে নেবার চেষ্ট। চলে। এই কঠিন পরীক্ষা যে অতিক্রম করতে 

না পারে তাকে বিদায় নিতে হয়, অভিব্যক্তির দ্বিতীয় ধাঁপে 

তাকে আর উঠতে হয় না। 

(২) আরস্তে প্রকৃতি আনলেন ইমারত প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি 
মালমশলা । সেগুলিকে শ্রষ্োজনমত অদ্দলব্দলের দ্বারা ব্যবহার- 

যোগ্য করে নিয়ে তৈরী হুল ইমারত। এখন সে-ইমারত 
খসে না পড়ে তার চেষ্টার দরকার । যে প্রকারণগুলি এতদিনে 

জীবনসংগ্রামের উপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে সেগুলি যাতে 

স্থায়ী হয় প্রকৃতিতে তারই নানান চেষ্টা চলে । 

উপরোক্ত উভত্ব কাজেতেই প্রধানত সাহাধ্য করে প্রাকৃতিক 

নিবাচন। 

অবশেষে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অভিব্যক্তিবাদীর! ক্রমাগত 

ক্রমোন্নতির কথ|। বলেন, কিন্তু উন্নতি কাকে ব্গব? উন্নতি কি 

অবনতি বিচার করবে কে? একটি আযমিবা বা একটি মৌমাছি তার 
শিজের পরিবেশের মধ্যে স্বাধীন জীবন যাপন করার অপ্পূর্ণ 
উপহুক্ত। এমন কি হাতি, ঘোড়া, মাছ্য প্রস্ভৃতি যাদের আমরা 



ডারউইনের পরে ৫৩ 

উচ্চশ্রেণীর জীব থলি তাদের অপেক্ষা এই নিম্শ্রেণীর জীবের! 

সম্ভবত জীবনসংগ্রামে উদ্বর্তনের বেশি যোগ্য । হলডেন ([78198179 ) 

সেইজন্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আমরা উচ্চ “নিম” থলে 

ষে গংজ্ঞ| ব্যবহার করে থাকি তা হয়তো মানুষের অহংকার- 

প্রস্থৃত | ব্যাকটিরিয়া কোটি কোটি বছর বেঁচে আছে, মানুষ 

কয়েক লক্ষ বছর মাত্র বেচে আছে। এই দু'জাতের মধ্যে তাহলে 
কাকে ধোগ্যতর বলব ? আগে বিচার করতে হয়, উন্নতি বলতে 

কি বোঝান । জুলিয়ান হাক্স্লি (9০ 11919 ) বলেন, 

কেবল দু-একটি বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ ও জর্বাঙ্গীণ উন্নতি--এই 

দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে । বিশেষ কোনো উদ্দেশ্ট লাধনের 

জন্য বা বিশেষ কোনো পরিবেশের উপযোগী হবার জন্ত একদিক- 

ত্বেপা কার্ষকারিতাকে উন্নতি বলব না । উন্নতি তাকেই বলব 

ষার ভিত যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক | তার পরিচয় কোলে! 

নির্দিষ্ট কাঁল বা অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । এই অর্থে তারাই 
উন্নত জীব খারা আপন আপন পরিবেশের দাস নয়--যারা প্রকৃতিকে 

আত্মত্ত করে বা পরাভৃত করে স্বাধীন হতে পেরেছে। জীবেরু 

ক্রুমোন্মতি নানান দিকে এগিয়েছে । একটিমাত্র জীবকোষ রূপে 

তার জন্ম, তার থেকে বহুকোষী হ'ল তার পর কোনো এক 

সময় মত্তক দেখা দিল; আর এক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার জন্তু 

ফুসফুদ গড়ে উঠল; তারপর উষ্ণ রক্ত প্রবাহের ব্যবস্থা ও নবশেষে 

বাকশত্তি ও বুদ্ধির অভিব্যক্তি হ'ল। এই জমন্তই উচ্চ- 

শ্রেণীর জীবদের কেবল যে নিজের পরিখেশের জঙ্গে অভিযোজনের 

ষোগ্য করেছে তা নয, সেই পরিবেশের বন্ধন থেকে তাদের 

অনেকখানি যুক্তি দিয়েছে । 



৫৪ অভিব্যক্তি 

তারপর কথা! হচ্ছে, উন্নতি একবার আরম্ভ হলে কি চলতেই 

থাকে? জীবশ্রেণীমাত্রই কি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে; 

তা নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি এমন জায়গায় পৌছে 
দেয় যেখানে এগোবার আর পথ নেই | ক্রমেন্জিতি এক জায়গায় এসে 

হঠাৎ থেমে খাঁ | কীটপতর্দের ঠিক এই অবস্থা দীাড়িয়েছে। 

পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি বহু যুগ ধরে একই ভাবে থেকে থেছে, 
তার্দের কোনো পরিবর্তন হয় নি, উন্নতিও হয় নি। পাখিরা 

মিষযোসিন বুগেই অভিব্ক্তির শেষপর্যায়ে পৌছে গেছে, 
স্তন্যপায়ী জন্তর! প্রিষেসিন যুগের পর আর অগ্রসর হ্য় নি 

বললেই হয় । কেবল মাহ্যই একমাত্র জীব যে অভিব্যক্তির পথে 

আশ্চর্যরকম দ্রুত এগিয়েছে এবং যার সামনে উন্নতির পথ আর্জও 

সম্পূর্ণ অবারিত। পৃথিবী থেকে মানুষ লোপ পেলে আর কোনো 

জন্ক নেই ম্বে মানুষের স্থান অধিকার করতে পারে । একমাত্র 
মানুষের বেলায় বলা চলে তার চিন্তা স্ুলব্স্তর রাজ্য অতিক্রম 

করে শুক্র ভাবরাজ্যে গিয়ে পৌচেছে | মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকৃতি 
ব্শীভূত, মানুষ ইচ্ছামত শ্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে। মান্থষের 
শক্ত সবরকম গ্রাকুতিক বাঁধা আতিক্রম করে যে প্রচগ্ডবেগে অগ্রসর 

হচ্ছে, তাঁতে তয়েরও কারণ দেখা দ্িচ্চে-- মাচ্য এই শক্তি নিজের 
উন্নতির অন্য গয়োগ না করে নিজেরই ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে পারে । 

যে মননশক্তিকে মাচ্ষ আত্মবিকাশে নিযুক্ত করে জীবনসংগ্রামে 

জয়ী হয়ে এসেছে, সেই শক্তি যদি বিবেকহ্থীন খথেচ্ছাঁচারে পরিণত 
হয় তাহলে শোচনীয় আত্মঘাত থেকে কেউ মানুষকে রক্ষা করতে 

পরখে না । 

মানবের ম্ননশক্তির সবচেয়ে বড় দান হল, বিবেক বা 



ডারউইনের পরে 4৫ 

বিচার়বুদ্ধি হিংসা, ঘেষ, অহংকার প্রভৃতি যে হেয় গুণ স্বার্থ- 
প্রভাবে মানবজীবনে প্রীধান্ত লাভ করেছে, স্নেহ-গ্রেম-দয়া- 

মৈত্রী প্রভৃতি মানবের উন্নততর শ্রেয়বৃত্তির হাতে তাদের পরাভর 

ঘটাবার দায়িত মান্ধুষ যদি আজ দৃঢ় অংকল্প হয়ে গ্রহণ না করে 
তাহলে মানবঞতির সমূলে বিনাশ অবশ্ষ্ভাবী | সৃষ্টির বর্তমান 

পর্যায়ে অভিব্ক্তির ভার ন্বত্ত হয়েছে মানুষের উপর | পে যি 
তার শুভবুদধি প্রয়োগ করে নিজের উপ্নতির পথ প্রশস্ত করতে 

পারে, তাহলে মান্ুষের ভিতর দিয়েই আদিম গ্রাণশন্তি বছবিচিত্র 

অস্তাবনার দিকে ব্রমণই এগিয়ে যাবে-প্রকৃত উন্নতির এই একমাত 

পথ এখনো খোল! আছে। 





2 নর 

চসিক ক চে 

সাকিন স্বন্দপ £ বীজ ভ্াকুল 
কুটিরশিজ : আবাজত্পেখর বঙ্ছ 
ভারহভন সংক্ষভি £ আন্ষিহভমোভন দেল শা্তা 
খালার ুভ : শীঅন্বনীন্ন তর ডাকল 

জাগাদীম্চতোক আনিকা 2 টাচ [কভজ্দ্র ভাব 
নায়ক 2 মহ্াষ্হাপাক্্যাশে আ্রমথন্াশখ তিন কুধণ 

ভারতের খ্নজ : আবাজশ্েশর ধু 

[নিন্ছেক উদ্পাঙগান হ ভ্ীচ ইত ১8558] 

বর কহপ্তু প্রসশ্লা বি সাজা কুল চিজ সায় 

এরর শি স্ ৮ রি হত শা চপ ৮ পল জা নে? ক ৮. জকি পিস্ল আিএঘালাশ কৌন তু 

হিশ্ভান চর বিক্রি ». জারি হি উ/জিলদ্ কেন যে 

অখনেদ- পরি ২ অভাকিহোশীধ্যায গনন্থ সস 

বদ সচল! 7 আবিজেস্ছনাগ বন্দ পাত 
ব্লজব 2 জিভ হহষ্বহতগ চ্িব্জ। 

ভাস ও ভাঁষ : ভব সত্া্লাদ লা সৌধ 

বাতের কপ : আনন সৌদী 
গানলু আিক্ছ 2 জীআভুলচস্ক জগ 
বাংলার ভাবা 2 শা শ্রিতিক বু 
আহা? “দানে খু উবু সি) কটু ন্ 22 তং ৬ ধলা খল রি 9 2 শব 

আসংমাযদের শিশ্চান্াবশ্রাঃ 2 খাপ হন লা ুলািগু পুরুর 

্ ন্ ঁ ০ শা ৩ বাশার 5২ রও টা পা দ”ল9 জিপি ও অন্য 5 শীভিমেশচজ্্ ভট্ট 
৪ ্ পু এপ বদান্টিসদশীন ত ভিন খা তৌধুক 

বশ রিউয় 2 মু অহগ্দনার নজর 
প্সাক্সশের কাতিজাত 2 জিব সঙহানীসহার সুস্থ সবক 
রঙ্লর স্াবিক্ষাঙ্থ 2 ড্র জখক্গাণ কত 
ভর্তির শল্চ্চ 2 শীতে ল্্রকুতাব বু 
কগ্রুত কচলে জর্খ নৈটিকি ভালিহাল 2 স্রমেশচঞ্্ বজ 
ধনুর - অধণাপক্ষ আীভবভোষ দ্গু 
[লু বন! : প্রীনস্দল!লে বঞ্জ 
বাংলা লানায়িক পহাজিঠা। 2 আজম লাগ বকে লাগব 
মেগ্ােন্ীলের ভাপ ভবিদরল 2 সদনীকান্ছ উক্ত 
বেত্াক্ 2 ভন্টীত্র সহ সজীন শালী 
অথজ্তজাভিক কানিজ 2 জবিদলচজ্ছ সিং 










